1. De wedstrijden worden gespeeld op 8 Red Court banen voorzien van LED kunstlicht.
2. Het toernooi wordt gehouden van zaterdag 3 september t/m zondag 11 september 2022.
3. Elke categorie heeft zijn eigen dagdeel; als je een verhindering hebt op het betreffende dagdeel,
kun je helaas niet meedoen in dat onderdeel.
4. Er wordt in poules en op tijd gespeeld (senioren max 3 x 45 minuten).
5. Categorieen.
A. zaterdag: junioren enkelspel (behalve Rood en Oranje) **)
B. zaterdag: heren enkelspel cat.1-2-3-4-5
C. zondag:
- ouder/kind tot 8 jaar *)
- ouder/kind tot 10 jaar *)
- ouder/kind tot 12 jaar *)
- ouder/kind tot 16 jaar *)
D. zondag: heren dubbelspel TOP
(speelsterkte koppel mag niet minder dan 8 cat.-punten zijn (bijv. een 5 en 3, 4 en 4 dus geen 3
en 3).
E. maandag:
- heren enkelspel cat. 6-7-8-9
- dames enkelspel alle cat. **
F. dinsdag: heren dubbelspel cat. 6-7-8-9
G. woensdag:
- event ROOD en ORANJE
- junioren dubbelspel (middag/vooravond)
H. woensdag: dames dubbelspel
I. donderdag: gemengd dubbelspel
waarvan 1 categorie MIX SPECIAL (koppel met groot speelsterkteverschil, 1 v/d twee moet lid
zijn)
J. vrijdag: ouder/kind 16+ *)
*) Een van de twee deelnemers dient maar lid te zijn van LTV. Indien er sprake is van meerdere
tennissende kinderen in een gezin dan mag het kind een andere "ouder" kiezen.
Als ouder wordt ook de schoonouder & grootouder, oom & tante bedoeld.
**) Junioren zijn ook welkom in de seniorencat. mits daar plaats voor is (vanaf cat. 6)
6. Tijden wedstrijden:
a. In het 1e weekend zullen de wedstrijden vanaf 08.30 uur aanvangen.
b. In het finaleweekend vanaf 9.00 uur.
b. De avondwedstrijden zullen starten om 18.00 uur (op maandag 17.00 uur maar iin overleg)
c. De laatste wedstrijdronde is gepland om 22.00 uur.
7. De WL bepaalt op welke baan er gespeeld wordt.

8. De poulewedstrijden (max. 3 per onderdeel) worden gespeeld op tijd (45 minuten).
De games worden hierbij doorgeteld; bijv. 12-8.
Er wordt gespeeldmet de telling " bij DEUCE -> winnend punt".
Wanneer de bel gaat, is de partij afgelopen; bij gelijke stand in games wordt de game uitgespeeld
om de winnaar te bepalen.
Bij het uiteindelijk bepalen wie er naar het finale-weekend gaat, wordt in eerste instantie gekeken
wie er de meeste wedstrijden heeft gewonnen, daarna naar het saldo van de games.
9. Indien het voor het schema beter uitkomt, heeft de TL het recht om spelers hoger of lager in te
delen.
10. De halve finales en/of kruisfinales zijn wedstrijden van 1 uur (incl. inspelen) de games worden
doorgeteld.
11. Alle finales zijn reguliere wedstrijden waarbij bij deuce winnend punt wordt gespeeld en bij een
3e set tiebreak tot 7 wordt gespeeld.
12. In de categorie Groen wordt er op tijd gespeeld = 25 min. + 5 min. wisseltijd.
13. Inschrijving is mogelijk voor maximaal 3 onderdelen.
14. Ook voor het finale-weekeinde worden er geen verhinderingen geaccepteerd.
15. U wordt dmv e-mail of telefonisch opgeroepen.
Wanneer dat op maandag 28 augustus niet het geval is, dient u zelf contact (email) op te nemen met
de WL.
16. Deelnemers zijn verplicht zich 10 minuten vóór aanvang wedstrijd zich persoonlijk bij de WL te
melden.
Ook bij het verlaten van het park en tussen de wedstrijden door. Bij afwezigheid wordt de wedstrijd
als verloren geteld.
17. Na de gespeelde wedstrijd is iedere speler verplicht de uitslag door te geven aan de WL en
informeert naar het tijdstip van de volgende wedstrijd.
18. Er wordt voor deelname aan de clubkampioenschappen GEEN inschrijfgeld gevraagd.
19. Alle deelnemers zijn verplicht zich te onderwerpen aan de beslissingen van de WL.
Indien een deelnemer zich niet onderwerpt aan het reglement, dan heeft de tegenstander gewonnen.
20. De WL behoudt zich het recht voor om wedstrijden in te korten en/of te limiteren bij overinschrijving.
21. Aanmeldingen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.
22. De WL behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren, zonder opgave van redenen.
23. Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde gele ballen.
24. Ten aanzien van reclame dienen de regels van de KNLTB in acht genomen te worden.
25. Iedere deelnemer speelt voor eigen risico.
26. Er worden tijdens het toernooi foto's genomen en op de clubwebsite geplaatst.
U kunt het aangeven bij de WL als u hiertegen bezwaar hebt.
27. Uitzonderingen op bovenstaande regels zijn ter beoordeling van de WL.
Voor zover het reglement niet voorziet, beslist de WL.

