Informatie en Reglement d’Onderlinghe 2022 TC Park Marlot
Deelname aan d’Onderlinghe 2022 Clubkampioenschappen is voor alle leden van TC Park Marlot.
De d’Onderlinghe 2022 is van maandag 20 juni t/m zondag 3 juli 2021. Bij beperkt animo kan de JC/TC
de startdatum aanpassen.
Inschrijven kan t/m maandag 13 juni via https://www.toernooi.nl. (Zie instructie hoe dat te doen en
mocht dit echt niet lukken neem dan contact op met de JC/TC)
Onderdelen
• Er wordt gespeeld in de volgende onderdelen:
- In de diverse jeugdcategorien: Jongens Enkel (JE), Jongens Dubbel (JD), Meisjes Enkel (ME) en
Meisjes Dubbel (MD).
- In de A-categorie: Heren Enkel (HE-A), Heren Dubbel (HD-A), Dames Enkel (DE-A), Dames
Dubbel (DD-A) en Gemengd Dubbel (GD-A).
- In de B-categorie: Heren Enkel (HE-B), Heren Dubbel (HD-B), Dames Enkel (DE-B), Dames
Dubbel (DD-B) en Gemengd Dubbel (GD-B).
- In de C-categorie: Enkel en Dubbel (dames en heren gecombineerd).
- In de 65+ categorie: Heren Dubbel (HD-65+), Dames Dubbel (DD-65+) en Gemengd Dubbel
(GD-65+)
Waarbij:
- Jeugdcategorien gebasseerd zijn op leeftijd (t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 14, t/m 16, t/m 18) en
kleur bal (rood, orange, groen, geel).
- A-categorie is voor zeer ervaren spelers; +/- speelsterkte 3,4,5,6* vanaf 18 jaar (dispensatie
kan worden aangevraagd bij de TC).
- B-categorie is voor ervaren spelers; +/- speelsterkte 6 t/m 8* vanaf 18 jaar.
- C-categorie is voor onervaren spelers; +/- speelsterkte 9 of geen* vanaf 18 jaar.
- 65+ categorie is voor alle speler vanaf 65 jaar (dispensatie kan aangevraagd worden bij de TC).
*LET OP: dit is vooral een indicatie, hoeft niet per se op basis van officiele rating en kan op eigen
inschatting.
• Spelers kunnen zich voor maximaal twee onderdelen inschrijven.
• Per onderdeel speel je minimaal 2 wedstrijden.
• De JC/TC zal op basis van het aantal inschrijvingen bepalen of een onderdeel gespeeld wordt in een
afvalschema, een poule of een combinatie daarvan.
• Om een goede planning te waarborgen behoudt de JC/TC zich het recht voor om afhankelijk van het
aantal deelnemers en het aantal onderdelen, mede uit het oogpunt van beschikbaarheid:
- spelers(s) te verplaatsen naar een ander onderdeelsterkte;
- speler(s) niet in te delen voor één of meerdere onderdelen.
• Uiteraard zal de JC/TC hier zeer terughoudend mee omgaan. Meedoen is per slot van rekening
belangrijker dan....
Speeltijden
• De jeugdcategorien zullen doordeweeks ’s middags tot 18:00 uur spelen en in de weekend de hele
dag (waarbij rekening wordt gehouden met de lustrumactiviteiten). De finales worden gespeeld op
zaterdag 2 juli.
• Categorie A, B en C zullen doordeweeks ’s avonds vanaf 18:00 uur spelen spelen en in de weekend
de hele dag (waarbij rekening wordt gehouden met de lustrumactiviteiten). De finales worden
gespeeld op zondag 3 juli.
• Categorie 65+ Dames Dubbel en Heren Dubbel worden gespeeld op dinsdag 21 juni overdag.
Categorie 65+ Gemengd Dubbel worden gespeeld op woensdag 29 juni overdag.

De finales 65+ worden gespeeld op zondag 3 juli.
• De JC/TC gaat uit van voldoende beschikbaarheid voor de opgegeven onderdelen. Iedereen kan
maximaal 3 verhinderingen doorgeven. Verhinderingen op de finaledagen zaterdag 3 juli (jeugd) en
zondag 3 juli (senioren) worden niet geaccepteerd.

Wedstrijdvorm
• De jeugdcategorien spelen conform de KNLTB richtlijnen behorende bij d betreffende categorie.
• Categorie A, B en C speelt om twee gewonnen sets waarbij bij een 1-1 in sets de derde set door
middel van een super tiebreak (tot de tien punten met minimaal twee punten verschil) beslist zal
worden.
Met uitzondering van de HE-A, de HD-A, de finale DE-A, de finale DD-A en de finale GD-A; daarin zal
een volledige derde set gespeeld worden.
• Categorie 65+ speelt op woensdag 23 juni en/of dinsdag 29 juni meerdere poule wedstrijden op
tijd, en speelt de finalewedstrijd (op 3 juli) om twee gewonnen sets. Bij een 1-1 in sets zal de derde
set door middel van een super tiebreak (tot de tien punten met minimaal twee punten verschil)
beslist worden.
Kosten
Kosten inschrijving voor deelname in de jeugdcategorien zijn €0,00.
Kosten inschrijving in de categorien A, B, C en 65+ zijn €7,50 voor deelname aan 1 onderdeel en €
12,50 voor deelname aan 2 onderdelen. Bijdrage moet betaald worden bij de wedstrijdtafel (gepast
cash of digitaal) voorafgaand aan de 1e wedstrijd.
Vragen
Vragen! Neem contact op met:
Jeugd: Jeugd Commissie via jeugd@tcparkmarlot.com
Senioren: Technische Commissie via tc@tcparkmarlot.com

