Reglement 50+ dagtoernooi 6 mei 2019 – TennisClub Elburg
Het toernooi vindt plaats onder 't Wedstrijd- en Toernooireglement (WTR)
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TOERNOOIDAG
Het toernooi vindt plaats maandag 6 mei 2019 op het Tennispark Elburg, Gregorystraat 1,
8081 BS Elburg. Telefoonnummer clubhuis 0525 682723
Bij zeer slechte weersvoorspellingen voor de toernooidag wordt het toernooi afgelast.
Gepoogd wordt eventueel het evenement naar een andere dag te verplaatsen.
Mocht zulks aan de orde zijn dan krijgen deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht
Belangrijke mededelingen worden ook vermeld op www.tcelburg.nl
's Ochtends om 9:45 uur is er ontvangst met koffie.
De eerste speelronde begint om 10:15 uur
Rond het middaguur is er een lunchpauze (ca. 40 minuten)
Het toernooi is om ongeveer 17:00 ten einde
Het inschrijfgeld dient vóór de eerst te spelen partij bij het wedstrijdsecretariaat voldaan te zijn.

INSCHRIJVING
10. Inschrijven is mogelijk als paar in de categorieën DD, HD en GD door invulling van het
“internet”-formulier te vinden op www.tcelburg.nl eventueel via de mail
50plustoernooi@tcelburg.nl
11. De dubbelspeelsterkte van deelnemers is 6, 7, 8 of 9
12. De leeftijd van 50 jaar is door deelnemers aantoonbaar vóór of op 6 mei 2019 bereikt.
13. Inschrijven betekent aanvaarding van dit reglement.
14. Inschrijvingen dienen voor 29 april 2019 om 20:00 uur bij de organisatie binnen te zijn
15. Het inschrijfbedrag is € 11,-- per persoon.
16. Aantal deelnemende koppels (teams) is maximaal 28 (VOL=VOL)
17. Bij over-inschrijving kan de inschrijftermijn verkort worden.
18. Minimaal 5 dagen voor de toernooidag wordt uitsluitsel over deelname gegeven
WEDSTRIJD
19. Er wordt gespeeld op 5 smashcourtbanen en 2 kunstgrasbaan.
20. 't Spelen in tenniskleding en -schoeisel is verplicht. Reclame volgens KNLTB-normen.
21. Er wordt gespeeld met KNLTB-goedgekeurde ballen, kleur geel.
22. Alle teams spelen een gelijk aantal, ten minste 3, partijen in een der drie categorieën
23. Bij 3 of minder inschrijvingen van een categorie kan deze met een andere samengevoegd
worden of in het uiterste geval vervallen.
24. Om organisatorische redenen kan het aantal koppels in een categorie aangepast/beperkt
worden.
25. De indeling van partijen heeft zoveel als mogelijk plaats op speelsterkte.
26. Gevraagd kan worden de KNLTB-lidmaatschapskaart te tonen.
27. Er wordt op tijd gespeeld. De partijduur is ca. 30 minuten (netto).
(tussen de wedstrijden is ca. 8 minuten gereserveerd voor baan vegen en inspelen)
28. Een belsignaal geeft de aanvang en 't einde van de partij aan
29. Het aantal gewonnen gehele games op het moment van het eindsignaal geldt als resultaat van
de match.
30. Deelnemers geven het resultaat onmiddellijk na 't einde door aan het wedstrijdsecretariaat
31. Spelresultaten worden niet doorgegeven aan de KNLTB. Geen DSS dus.
32. Beoogd is een sportieve dag te beleven met ruimte voor gezelligheid.
33.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding bindend.

