CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019
Heren Dubbel – Dames Dubbel – Gemengd Dubbel
Senioren: zaterdag 31 augustus t/m zondag 8 september 2019
Indeling op rating (gezamenlijke actuele speelsterkte)
De TC nodigt ieder senior-lid van harte uit deel te nemen aan deze
Clubkampioenschappen 2019 van de VLTV.
Hieronder volgen de spelregels voor een succesvol verloop van het toernooi.
De indeling in een categorieën wordt bepaald n.a.v. de gezamenlijke rating (KNLTB-speelsterkte),
zodat iedereen, ongeacht de speelsterkte, met elkaar kan inschrijven.
Er zal gespeeld worden in poulevorm met (halve) finales. Iedereen speelt dus minimaal 2 partijen per
onderdeel.
Inschrijving sluit zondag 25 augustus 23.59 uur
Inschrijfgeld bedraagt: €5 per persoon/per onderdeel en dient voor aanvang van de eerste partij te
worden voldaan bij de wedstrijdleiding.
Dinsdag 27/8 is er geen toss avond.
Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij
de wedstrijdleiding.
De wedstrijden tellen niet mee voor DSS.
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, de eventuele 3e set is een wedstrijdtiebreak tot 10.
De wedstrijden worden doordeweeks vanaf 18.30u gespeeld, in het weekend 10.00u tot ca 20.00 uur.

VERHINDERINGEN:
Deelname aan 1 onderdeel: max 3 verhinderingen per KOPPEL, waarvan max 2 doordeweekse avonden.
Deelname aan 2 onderdelen: max 2 verhinderingen per KOPPEL, waarvan max 2 doordeweekse avonden
Tijdens het finale weekend zijn geen verhinderingen toegestaan. Diegene die werken op zaterdag dienen
vanaf 18.00 beschikbaar te zijn (bij inschrijving melden bij opmerkingen).
Evenals bij Open toernooien geldt dat ondanks dat speeltijden bekend zijn, je de overige dagen beschikbaar
dient te blijven, natuurlijk behoudens de door jezelf op het inschrijfformulier opgegeven gezamenlijke
verhinderingen (denk aan tennisles, bardienst, etc.). Voor een beter verloop van het toernooi kunnen
wedstrijden opnieuw gepland worden op de beschikbare tijden.

ALGEMEEN:
Check regelmatig jouw speeltijden op www.vltv.nl. Let op!! Speeltijden kunnen gewijzigd worden
vanwege een soepeler verloop van het toernooi.
Voor omstandigheden waarin dit reglement niet mocht voorzien, beslist de wedstrijdleiding, bestaande uit
Edwin Neehus en Monique Margaroli.
Uiterlijk donderdagavond 29 augustus worden de speelschema’s bekend gemaakt via www.vltv.nl.

