Joy Jaagpad Open Tennistoernooi 20 t/m 28 augustus 2016
Toernooibepalingen 2016
1. Dit toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en wordt gespeeld volgens het toernooireglement
2016 van de KNLTB.
2. Inschrijving staat open voor alle leden van de KNLTB en is mogelijk via www.joyjaagpad.nl
Deelnemers moeten door het op de KNLTB-ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid
te zijn van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te
zijn van enig andere bij de ITF aangesloten bond. Deelnemers zijn verplicht vóór het spelen van de
eerste partij, hun ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.
3. De wedstrijden worden gespeeld op 15 gravelbanen op het tennispark van Joy Jaagpad, Jaagpad
48 te Amsterdam, tijdens het toernooi bereikbaar per telefoon op 06- 49675740. Er wordt gespeeld
met kunstlicht. De wedstrijden beginnen op maandag 22 augustus en eindigen op zondag 28
augustus 2016. In het voorweekend (20 en 21 augustus 2016) worden ook partijen gespeeld.
4. Er wordt gespeeld met KNLTB-goedgekeurde gele tennis ballen.
5. Er wordt gespeeld volgens afvalschema’s. Bij geringe deelname in een ratingonderdeel kan de
toernooileider in samenspraak met de bondsgedelegeerde besluiten dat een of meerdere rubrieken
(categorieën) volgens poulesysteem worden gespeeld.
6. Maximale schemagrootte is 32 deelnemers.
7. Indien een ingeschreven speler of dubbelspelpaar niet binnen een wenselijke bandbreedte kan
worden ingedeeld, dan kan een inschrijving worden geweigerd. Dubbelcombinaties met een
onderling verschil in actuele rating groter dan 2,0 worden geweigerd (dit is een aanbeveling van de
KNLTB die door district IJmond verplicht is gesteld).
8. De volgende categorieën worden aangeboden: Enkelspel en dubbelspel op actuele rating: (HE / DE
/ HD / DD en GD vanaf categorie 2, sterkste inschrijver is leidend voor het bepalen van de vanaf
waarde in bandbreedte). Er geldt geen minimumleeftijd. Elke deelnemer kan zich voor maximaal
twee rubrieken inschrijven. Iedere speler, dus ook uw dubbelpartner, is verplicht zich in te schrijven
voor het toernooi. Inschrijven in twee dubbelrubrieken is niet toegestaan, behoudens de volgende
twee combinaties: a. DD en GD b. HD en GD.
9. Het inschrijfgeld bedraagt € 13,-- voor het enkelspel en € 11,-- voor het dubbelspel. Het
inschrijfgeld dient voor aanvang van de eerste wedstrijd te worden voldaan via automatische incasso.
De deelnemer verleent Joy Jaagpad toestemming het verschuldigde inschrijfgeld te innen via
automatische incasso. Inschrijvers zijn gehouden het inschrijfgeld, voor elke rubriek waarin zij
worden opgenomen, te voldoen, onafhankelijk van het deelnemen. Uiterlijk binnen 14 dagen na het
einde van het toernooi worden de kosten van deelneming gerestitueerd van de ingeschreven
deelnemers, die niet zijn toegelaten tot het toernooi.
10. De indeling in de diverse rating rubrieken geschiedt in schema’s met een maximale bandbreedte
in rating van 1,0000 tenzij de toernooileider met uitdrukkelijke toestemming van de
bondsgedelegeerde in een topshift en/of downshift anders beslist. Indeling in schema’s met een
kleinere bandbreedte is altijd mogelijk.

11. De actuele rating wordt niet eerder bepaald dan donderdag 11 augustus (datum van loting) aan
de hand van de op dat moment van toepassing zijnde rating volgende de gegevens de KNLTB, tenzij
de toernooileider met uitdrukkelijke toestemming van de bondsgedelegeerde anders beslist.
12. U kunt maximaal twee verhinderingen opgeven. Indien u zich inschrijft voor twee rubrieken,
dient u het voorweekend (20 en 21 augustus) beschikbaar te zijn. Vrijdag 26 augustus (vanaf 17.00
uur) en het finaleweekend (vanaf 09.00 uur) dient u volledig beschikbaar te zijn. Verhinderingen op
die dagen worden niet geaccepteerd. Bij volledige beschikbaarheid vergroot u uw kans op inloting.
De toernooileiding kan besluiten een dubbelpaar uit te loten dat van maandag 22 t/m donderdag 25
augustus meer dan 1 avond niet beschikbaar is.
13. In de weekeinden worden de wedstrijden gespeeld vanaf 09.00 uur en door de week vanaf 17.00
uur. De toernooileiding kan de deelnemers vragen door de week op een eerder tijdstip te spelen. De
verplichting voor de deelnemers hiertoe bestaat evenwel niet. Na 22.30 uur zullen geen wedstrijden
meer aanvangen.
14. Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets met een tiebreak op de stand 6-6
(tiebreak tot 7 punten). Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan de toernooileiding in
overleg met de bondsgedelegeerde wedstrijden verplaatsen of af laten spelen op overdekte banen
en/of een ander tennispark (al dan niet met kunstlicht en een andere ondergrond). Ook kan besloten
worden tot het spelen van verkorte wedstrijden d.m.v. deuce winnend punt en een beslissende
tiebreak (10 punten) als derde set.
15. Indien inschrijving niet kan worden aanvaard op grond van artikel 6 en 7 wordt hiervan kennis
gegeven uiterlijk op 15 augustus 2016.
16. De uiterste inschrijfdatum is woensdag 10 augustus om 20.00 uur.
Het maximum aantal te spelen wedstrijden is vastgesteld op 700.
17.U kunt uw eerste oproep verwachten uiterlijk 17 augustus. Slechts voor uw eerste te spelen
wedstrijd ontvangt u een schriftelijke (per e-mail) of telefonische oproep. Elke deelnemer verplicht
zich uiterlijk 15 minuten voor de wedstrijd te verschijnen en zich te melden bij de toernooileiding.
Degene die niet op tijd is kan van deelname worden uitgesloten. Voor de aanvang van de
vervolgwedstrijd(en) informeert u vóór het verlaten van het tennispark bij de toernooileiding
wanneer uw volgende wedstrijd staat gepland.
18.Er worden per categorie 2 prijzen uitgereikt. Bij categorieën die in een poulesysteem worden
gespeeld, wordt 1 prijs uitgekeerd.
19. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het
spelen op gravel en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.
20. Terugtrekking van inschrijving voor deelneming aan het toernooi mag tot uiterlijk woensdag 10
augustus om 20.00 uur en dient per email (opentoernooi@joyjaagpad.nl) te gebeuren. Niet
reglementair terugtrekken uit het toernooi en/of niet-betaling van inschrijfgeld kan leiden tot
registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie
Administratieve Overtredingen.
21. In gevallen waarin deze toernooibepalingen niet voorzien, beslist de toernooileiding, voor zover
de bevoegdheid daartoe niet aan anderen is opgedragen.
Bondsgedelegeerde: Jasper Verheggen

Toernooileider: Diederik ter Huurne
Voor vragen en inlichtingen: opentoernooi@joyjaagpad.nl

