TOERNOOIBEPALINGEN ’t PAVILJOEN OPEN 2017
Inschrijving sluit op zaterdag 15 juli 2017 om 24.00 uur.
Bijzondere Toernooibepalingen:
1. Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en wordt gespeeld volgens de reglementen van
de KNLTB; deelname staat open voor leden van de KNLTB en voor leden van de ITF.
2. Het toernooi wordt gespeeld van maandag 24 juli 2017 tot en met zondag 30 juli 2017 (week
30), en kent een voorweekend op zaterdag 22 en zondag 23 juli 2017. Aanvangstijden op
weekdagen om 16.30 uur, in het voorweekend en het slotweekend om 10.00 uur.
3. Maximaal zijn 2 dagdelen als verhinderingen toegestaan. De verhinderingen van
dubbelpartners dienen gelijkluidend te zijn. Deelnemers die verhinderd zijn in het
voorweekend dienen op maandag 24 juli 2017 van 16.30 uur tot 21.45 uur beschikbaar te zijn.
Voor het finaleweekend en de vrijdagavond daaraan voorafgaand (28 juli 2017) worden geen
verhinderingen geaccepteerd. Indien u geen verhindering heeft ingevuld, bent u dus altijd
beschikbaar.
4. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets (tie-break op de stand 6-6). Bij bijzondere
(weers)omstandigheden kan worden overgegaan tot het verspelen van verkorte sets (zie TR2017, artikel 25) en/of worden uitgeweken naar (een) andere (overdekte) accommodatie en /of
baanoppervlak. Op het park bevinden zich ook 2 hard-court indoor-banen.
5. Er wordt gespeeld op gravelbanen.
6. Eventueel (bij geringe deelname in een rating-onderdeel) kan de toernooileiding in
samenspraak met de bondsgedelegeerde besluiten dat een of meerdere rubrieken in een
pouleschema worden gespeeld. Maximale schemagrootte is 32 deelnemers. Indien een
deelnemer niet binnen een wenselijke bandbreedte kan worden geplaatst kan een deelnemer
worden geweigerd.
7. Een deelnemer mag zich voor maximaal 2 rubrieken inschrijven. Bij het spelen in twee
rubrieken dient een speler, met in achtneming van het gestelde in artikel 3, op weekdagen
vanaf 17.15 uur beschikbaar te zijn.
8. De volgende categorieën worden aangeboden: Enkelspel en Dubbelspel op Actuele
Rating. (HE en DE sterkste inschrijver is leidend voor het bepalen van de vanaf waarde
in bandbreedte); (HD / DD en GD sterkste inschrijver is leidend voor het bepalen van de
vanaf waarde in bandbreedte). Daarbij wordt voor deelname in het dubbelspel in beginsel
een maximale bandbreedtegrens van 2.0 tussen partners aangehouden.
9. De indeling in de diverse rating rubrieken geschiedt in schema’s met een maximale
bandbreedte in rating van 1,0 tenzij de toernooileider met uitdrukkelijke toestemming van de
bondsgedelegeerde in de topshift of slotshift anders beslist. Indeling in schema’s met een
kleinere bandbreedte is mogelijk.
10. De actuele rating wordt niet eerder bepaald, dan de dinsdag welke 13 dagen voor aanvang
van de reguliere eerste toernooidag ligt, aan de hand van de dan geldende ratingstand
volgens de gegevens van de KNLTB, tenzij de toernooileider met uitdrukkelijke toestemming
van de bondsgedelegeerde anders beslist.
11. De inschrijving sluit op zaterdag 15 juli 2017 om 24.00 uur.
12. De loting vindt plaats op maandag 17 juli 2017.

13. Een inschrijving (en dus niet de deelname) geldt als betalingsverplichting! Bij inschrijving is
vermelding van het KNLTB bondsnummer verplicht, een inschrijving (zonder nummer) kan
worden geweigerd. De toernooileider behoudt zich het recht voor om bij over-inschrijving (van
categorieën) deelnemers uit te loten.
14. De kosten van deelneming bedragen € 11,00 per persoon per enkelspel onderdeel en € 11,00
per persoon per dubbelspel onderdeel. Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld wordt na
definitieve acceptatie (loting) geïnd per kas (graag gepast).
15. De deelnemer is verplicht zich 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de
toernooileiding, indien de deelnemer zich niet tijdig heeft gemeld kan de wedstrijd
verloren worden verklaard. Tevens dienen de deelnemers hun geldige KNLTB-ledenpas (met
pasfoto) te tonen. Bij winst zijn zij verplicht bij de toernooileiding te informeren naar het tijdstip
van de volgende te spelen wedstrijd.
16. Deelnemers zijn verplicht in gangbare tenniskleding te spelen. De reclamecode is van
toepassing.
17. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde gele Head tennisballen.
18. De laatste ronde(n)partijen worden uiterlijk gepland om 20.45 uur.
19. Voor de eerste wedstrijd ontvangt de deelnemer een oproep per telefoon, per brief of per email. Bij geen gehoor zal inspreken van voice-mail, antwoordapparaat of uitnodigen op het
aangegeven e-mail adres een bindende berichtgeving zijn.
20. Voor inlichtingen over het toernooi of indien er geen bericht over de eerste wedstrijd is
ontvangen dient de speler uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan het voorweekend met
de toernooileiding (06 54 284 584) contact op te nemen. Tijdens het toernooi zal uitsluitend
via de wedstrijdtafel, de website dan wel het door de speler zelf gebruikte e-mailadres
voor aanmelding, een vervolgplanning worden doorgegeven.
21. Het is een speler niet toegestaan in te schrijven voor meer dan één toernooi in dezelfde
toernooiweek. Terugtrekken uit een toernooi kan tot maximaal 2 weken voor aanvang van het
toernooi.
22. In gevallen waarin het TR en deze toernooibepalingen niet voorzien, beslist de
toernooileiding.
Toernooileiding (voor het toernooi): tel. 06 54 284 584 en (tijdens het toernooi): 070 324 69 10
Bondsgedelegeerde: J. Doorschodt (06 53 675 738)
Toernooileider: C. van ’t Holt.
Er zal naar worden gestreefd de prijsuitreiking zondag 30 juli 2017 omstreeks 17.30 uur te laten
plaatsvinden.
Prijzen kunnen alleen door de deelnemer(s) persoonlijk, tijdens de prijsuitreiking, in ontvangst
worden genomen.

