WEDSTRIJDBEPALINGEN VOOR HET NIEUWE BRUG OPEN
Actueel rating toernooi Enkelspelen &
Open categorieën DD, HD & GD: 4, 5, 6, 7, en 8 en 6 en 7 35+
Maandag 17 t/m Zondag 23 Juli 2017, Mogelijke voorspeeldag 16 Juli 2017.
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Voor dit toernooi geldt het Wedstrijd- en Toernooireglement 2016 van de KNLTB.
Deelnemers moeten lid zijn de KNLTB.
Inschrijvingen kunnen worden geweigerd met opgave van redenen aan de geweigerde.
Deelnemers mogen zich voor maximaal twee rubrieken inschrijven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10 per dubbelspel per persoon en € 12 per enkelspel per persoon en moet voor aanvang van
de eerste partij worden voldaan.
6. Deelnemers zijn verplicht, alvorens hun eerste partij te spelen, hun WEDSTRIJDPAS aan de wedstrijdleiding te
overhandigen, in verband met het doen aantekenen van de week waarin zij spelen.
7. Deelnemers zijn verplicht zich op de dagen, waarop zij één of meerdere partijen moeten spelen, na aankomst op het
tenniscentrum bij de wedstrijdleiding te melden.
8. Planningen - alle speeldata en aanvangstijden staan in de speelschema’s op www.tc-DeNieuweBrug.nl.
a. Deelnemers met e-mailadres: Met deze deelnemers communiceren wij per e-mail, zowel voor de planning van de
eerste partij als van de volgende partijen en wijzigingen in de planning. Door op het inschrijfformulier aan te geven
dat hij de planning per e-mail accepteert, geeft de deelnemer aan dat hij van 16 t/m 23 juli elke avond na 21.30
uur zijn e-mailbox raadpleegt.
b. Deelnemers zonder e-mailadres: Deze deelnemers krijgen uiterlijk 13 juli per post of telefoon de planning door van
hun eerste partij. Tot de eerste partij zal de wedstrijdleiding planningswijzigingen telefonisch doorgeven. Vanaf de
eerste partij zijn deze deelnemers verplicht om zelf te informeren naar de planning van de volgende te spelen
partij.
9. Deelnemers dienen zich minimaal een kwartier voor de geplande aanvangstijd van hun partij(en) te melden bij de
wedstrijdleiding. Te laat zijn kan ertoe leiden, dat de partij gewonnen wordt gegeven.
10. Deelnemers zijn verplicht tijdens het inspelen en de partij TENNISKLEDING te dragen.
11. Het minimum aantal inschrijvingen voor een rubriek, wil die rubriek doorgang vinden, is DRIE. De wedstrijdcommissie
behoudt zich het recht voor rubrieken samen te voegen, in overleg met de spelers.
12. De inschrijving sluit op ZATERDAG 8 JULI. Indien het maximum aantal partijen dat gespeeld kan worden is overschreden,
dan worden de inschrijvingen in de volgende volgorde geaccepteerd:
a. deelnemers(sters) die zich inschrijven voor de op hun wedstrijdpas vermelde speelsterkte
b. deelnemers(sters) met de minste verhinderingen
c. ontvangstdatum van de inschrijving
d. deelnemers(sters) die zich inschrijven in een hogere speelsterkte.
Hiervan kan worden afgeweken, indien het aantal inschrijvingen voor een rubriek onder het minimum aantal van vier komt.
Indien van een deelnemer(ster) geen enkele inschrijving wordt geaccepteerd, dan krijgt hij/zij hiervan uiterlijk 13 Juli een
telefonische of schriftelijke kennisgeving.
13. Indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft, kan er al gespeeld worden op Zondag 16 Juli 2017.
14. Verhinderingen anders dan op het inschrijfformulier vermeld, worden niet geaccepteerd, op straffe van uitsluiting.
Verhinderingen op Zaterdagmiddag/avond 22 Juli & zondag 23 juli worden niet geaccepteerd.
15. Terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerde rapport en
aanmelding bij de commissie Administratieve Overtredingen.
16. De partijen worden gespeeld op zaterdag en zondag vanaf 9.00 uur, op maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur en indien
mogelijk vanaf 14.00 uur. Na 22.30 uur zullen geen wedstrijden meer aanvangen.
17. Indien een deelnemer overwegende bezwaren heeft tegen het spelen zonder scheidsrechter, dan dient hij de
wedstrijdleiding hiervan minimaal één uur voor de geplande aanvangstijd in kennis te stellen. De wedstrijdleiding zal dan
een toezichthouder aanstellen.

18. De partijen worden gespeeld op zeven buitenbanen en - indien nodig i.v.m. de weersomstandigheden - op vijf
binnenbanen. De binnenbanen zijn voorzien van tapijt – hierop mogen uitsluitend schoenen met een gladde zool worden
gedragen. De buitenbanen zijn voorzien van kunstgras en hierop mag met alle schoenen gespeeld worden met
uitzondering van schoenen met scherpe noppen.
19. De partijen worden gespeeld met KNLTB goedgekeurde tennisballen.
20. Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets met toepassing van tiebreak op de stand 6-6 in iedere set.
21. Indien het aantal inschrijvingen daarvoor de ruimte biedt, zullen we bij de dubbelspelrubrieken in poules spelen waarbij
de winnaars doorgaan naar een afvalsysteem. Bij de rubrieken met maximaal 5 deelnemers wordt in één poule gespeeld.
22. Per rubriek zijn er prijzen voor de finalisten bij een afvalschema en de winnaar. De prijsuitreiking is gepland op zondag 23
Juli rond 18.00 uur. Prijzen zijn uitsluitend op te halen tijdens de prijsuitreiking.
23. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Bijzondere bepalingen inzake indeling op rating
24. De actuele rating voor de enkelspelen wordt bepaald op 10-07-2017 aan de hand van de dan geldende ratingstand
volgens de gegevens van de KNLTB, tenzij de wedstrijdleider met uitdrukkelijke toestemming van de bondsgedelegeerde
anders beslist.
25. Bij de HD, DD en GD wordt gespeeld in open categorieën. Nl: HD, DD & GD 4, 5, 6, 7 en 8 en 6 35+ en 7 35+
26. de indeling in de rubrieken DE en HE geschiedt in schema’s met een maximale bandbreedte in rating van 1.0000, tenzij de
wedstrijdleider met uitdrukkelijke toestemming van de bondsgedelegeerde anders beslist. Indeling met een kleinere
bandbreedte is mogelijk.
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