Canisius
17+ / 40+
Dubbeltoernooi
22 t/m 28 augustus 2022
L.T.C. Rakets Schinnen
HEREN-, DAMES- en GEMENGD DUBBEL
CATEGORIE 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Op het tennispark gelegen aan de Burg. Pijlsstraat 9 te Schinnen
Goedgekeurd door de KNLTB
Toernooileider:
Guus Jetten (06-43219324), toernooi@ltcrakets.nl
Inschrijven via www.toernooi.nl of

www.ltcrakets.nl

Bijzondere
toernooibepalingen
1. Deelname staat open voor leden van de KNLTB of voor buitenlandse spelers
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aangesloten bij de ITF, die op 31-12-2021 reeds de leeftijd van 17 jaar dan wel 40 jaar
bereikt hebben. Er kan worden ingeschreven voor het Heren Dubbel, Dames Dubbel,
Gemengd Dubbel in de speelsterktecategorieën 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 waarbij er voor de
speelsterktecategorieën 3, 4 en 9 alleen een 17+ categorie is.
Begin- en einddatum van het toernooi: maandag 22 t/m zondag 28 augustus 2022.
Er wordt gespeeld volgens het Toernooireglement 2022 van de KNLTB.
Er wordt gespeeld volgens het poulesysteem gevolgd door het afvalsysteem om 2
gewonnen sets (alle sets tiebreak). Tijdens de poulefase wordt de derde set vervangen
door een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten).
Iedere deelnemer mag slechts in maximaal 2 onderdelen inschrijven.
Het toernooi gaat door bij minimaal 40 partijen. Er kunnen maximaal 150 partijen
verspeeld worden, waarvan maximaal 90 poulewedstrijden. Het maximum aantal
partijen per onderdeel is 31. Bij overinschrijving worden alleen nog inschrijvingen
toegelaten indien dit leidt tot een optimalere poule-samenstelling. De toernooileiding
kan categorieën schrappen of samenvoegen.
Inschrijving kan uitsluitend door het volledig invullen van het inschrijfformulier op
www.toernooi.nl ook te bereiken via www.ltcrakets.nl.
De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 13 augustus 2022. Niet aanvaarde inschrijvingen
krijgen uiterlijk zondag 14 augustus 2022 hiervan bericht.
Op doordeweekse dagen mag maximaal één verhindering worden opgegeven. Niet
kunnen spelen vóór of ná een bepaalde tijd wordt ook als een verhindering gezien. Op
zondag zijn geen verhinderingen toegestaan. Op zaterdag is een verhindering voor ten
hoogste één dagdeel toegestaan (ochtend, middag of avond) waarbij tevens slechts in
één onderdeel mag worden ingeschreven. Bij teveel verhinderingen kan de inschrijving
geweigerd worden.
Inschrijfgeld: € 11,00 per persoon, per onderdeel. Contant te voldoen bij aanmelding
voor de eerste wedstrijd.
Er wordt gespeeld op 4 buitengravelbanen (waarvan 2 verlicht) en 2 overdekte
smashcourtbanen (beide verlicht). Er kan worden uitgeweken naar een indoorhal.
Op werkdagen beginnen de wedstrijden niet eerder dan 17:30 uur en in het weekend
niet eerder dan 9:00 uur. Na 23:00 uur bent u niet meer verplicht een wedstrijd te
beginnen of te hervatten.
Alleen voor de eerste wedstrijd ontvangt u een oproep (via e-mail), daarna dient u zelf
bij de toernooileiding te informeren. Indien u op 20 augustus nog geen bericht heeft
ontvangen dient u zelf met de toernooileiding contact op te nemen.
Iedere deelnemer is verplicht zich minimaal 15 minuten voor aanvang van elke
wedstrijd te melden bij de toernooileiding. Een speler dient binnen 15 minuten na
afroep door of namens de toernooileider speelklaar op de baan te staan.
Alle finalisten ontvangen een prijs, echter niet eerder dan tijdens de prijsuitreiking
welke gepland is op zondag 28 augustus om 18:00 uur, aansluitend aan de finales.
Naast deze toernooibepalingen is het strafpuntensysteem van toepassing. De
kledingreclamecode is niet van toepassing.
Toernooiorganisator is tennisvereniging LTC Rakets te Schinnen. Toernooileider is de
heer Guus Jetten.

18. Het betreden en gebruik maken van het park is geheel op eigen risico. Een ieder wordt
geadviseerd geen waardevolle goederen mee te brengen. Voor beschadiging of verlies van
eigendommen kan de vereniging geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen. Men is
verplicht in geval van schade aan de banen, netten, netpalen, meubilair of andere eigendommen
van de vereniging het bestuur terstond hiervan in kennis te stellen en de schade te vergoeden.
19. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de toernooileiding.

