WWEDSTRIJDBEPALINGEN voor de HAARLEMSE TENNISWEEK

26 december 2004 t/m 2 januari 2005
Tenniscentrum De Nieuwe Brug
Vijfhuizerdijk 204-A

2141 BK Vijfhuizen

1. Voor dit toernooi gelden de reglementen van de KNLTB.
2. Deelnemers(sters) moeten lid zijn van de KNLTB.
3. Deelnemers(sters) mogen voor het kiezen van de te spelen rubrieken uitgaan van de speelsterkte die zij dit
jaar (2004) hebben. Maar, wij adviseren om in te schrijven in de speelsterkte die zij in 2005 hebben. Bij de
bepaling van de resultaten voor het Dynamische Speelsterkte Systeem (DSS) gaat de KNLTB namelijk uit
van de speelsterkte van 2005, welke vanaf eind november te vinden zijn op www.knltb.nl.
4. Voor alle categorieën geldt geen leeftijdsgrens.
5. Inschrijvingen kunnen worden geweigerd met opgave van redenen aan de geweigerde.
6. Deelnemers(sters) mogen zich voor maximaal twee rubrieken inschrijven.
7. Het inschrijfgeld bedraagt 10 Euro per dubbelspel per persoon en 14 Euro per enkelspel per persoon en
moet voor de aanvang van de eerste partij worden voldaan.
8. Deelnemers(sters) zijn verplicht, alvorens hun eerste partij te spelen, hun KNLTB-LEDENPAS aan de
wedstrijdleiding te tonen, dit in verband met de controle op speelsterkte en leeftijd.
9. Indien men aangegeven heeft planningen per e-mail te accepteren dient men dagelijks zijn/haar email te
controleren.
10. Deelnemers(sters) zijn verplicht zich op de dagen, waarop zij één of meerdere partijen moeten spelen, na
aankomst op het tenniscentrum bij de wedstrijdleiding te melden en dienen de wedstrijdleiding ervan op de
hoogte te stellen wanneer zij het tenniscentrum weer verlaten.
11. Deelnemers(sters) zijn verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren naar de volgende te spelen partij.
12. Deelnemers(sters) 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.
13. Deelnemers(sters) zijn verplicht tijdens het inspelen en de partij TENNISKLEDING te dragen.
14. Het minimum aantal inschrijvingen voor een rubriek, wil die rubriek doorgang vinden, is VIER.
15. De inschrijving sluit op WOENSDAG 15 DECEMBER. Indien het maximum aantal partijen dat gespeeld kan
worden is overschreden, dan worden de inschrijvingen in de volgende volgorde geaccepteerd: 1.
deelnemers(sters) die zich inschrijven voor de op hun wedstrijdpas vermelde speelsterkte - 2.
deelnemers(sters) met de minste verhinderingen - 3. ontvangstdatum van inschrijving - 4. 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 22 december een schriftelijke
of telefonische kennisgeving.
16. Verhinderingen anders dan op het inschrijfformulier vermeld, worden niet geaccepteerd, op straffe van
uitsluiting. Verhinderingen op zondag 26 december van 12.00 – 15.45 uur, zaterdag 1 januari van 15.45 –
23.00 uur en zondag 2 januari worden niet geaccepteerd.
17. De partijen worden gespeeld vanaf 09.30 uur en de laatst geplande partij is 22.00 uur.
18. Terugtrekken uit het toernooi kan leiden tot registratie van de deelnemer in het bondsgedelegeerde rapport
en aanmelding bij de commissie Administratieve Overtredingen.
19. U bent verplicht deelnamegeld te betalen bij afmelding na de loting.
20. Indien een deelnemer(ster) overwegende bezwaren heeft tegen het spelen zonder scheidsrechter, dan dient
hij/zij de wedstrijdleiding hiervan minimaal één uur voor de geplande aanvangstijd in kennis te stellen. De
wedstrijdleiding zal dan voor een scheidsrechter zorgdragen.
21. Iedere deelnemer(ster) kan worden verplicht één partij als scheidsrechter te leiden.
22. De partijen worden gespeeld op zeven binnenbanen, 5 die voorzien zijn van tapijt en waarop uitsluitend
schoenen met een gladde zool mogen worden gedragen. Tevens kan besloten worden gebruik te maken
van onze twee binnenbanen in de "ballon", die voorzien zijn van french court gravel. (Denk hierom aan
schoenen welke geschikt zijn voor gravel)
23. De partijen worden gespeeld met door de KNLTB (Dunlop) goedgekeurde tennisballen.
24. Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets met toepassing van tie-break op de stand 6-6. De
e
uitslag van de 3 set wordt bepaald ddor een “beslissend tie-break spel”.
25. Indien het aantal inschrijvingen daarvoor de ruimte biedt, zullen we bij de rubrieken met minimaal 16
deelnemers een troostschema spelen.
26. Per rubriek zijn er geldprijzen voor de winnaars en finalisten. Van eventuele troostschema's krijgen de
winnaars een prijs. Prijzen worden uitsluitend tijdens de prijsuitreiking uitgereikt. De prijsuitreiking is gepland
op zondag 2 januari om 19.00 uur.
27. In gevallen waarin deze bepalingen en het WTR niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding..
Bondsgedelegeerde: Huub Elstgeest (Tel: 023-5388377)
Wedstrijdleider: Marieke Visser
Wedstrijdcommissie: Gosia Rother, Debbie van Egmond, Barbara Diependaal & Laudy Varkevisser

