Wedstrijdbepalingen
Clubkampioenschappen ATC De Groene Kamer
4 juli tot en met 17 juli 2022

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNLTB.
2. Inschrijving voor maximaal 2 categorieën. Per digitale inschrijving wordt aangenomen dat speler
akkoord gaat met het toernooireglement. Speelt u elders nog een toernooi, dan maximaal 1
categorie.
3. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om bij te geringe deelname onderdelen te
schrappen en categorieën samen te voegen zonder deelnemers telefonisch in te lichten.
4. Voor deelname in een dubbel categorie dienen beide spelers zich in te schrijven.
6. Bij inschrijving mag je maximaal 2 verhinderingen opgeven (het eventuele voorweekend niet
meegerekend). Voor dubbel maximaal 2 verhinderingen per koppel. Men dient het finaleweekend
volledig beschikbaar te zijn.
7. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er ook in het voorweekend gespeeld wordt.
8. Deelname vanaf 17 jaar. Leeftijd bereikt op 31-12-2022.
9. Deelnemers dienen zich minimaal 15 minuten voor aanvang van hun partij te melden bij de
toernooileiding. Als deelnemers zich 15 minuten na de vastgestelde tijd niet hebben gemeld, kan de
partij verloren worden gegeven. Inspeeltijd: max. 10 minuten.
10. Wanneer je door omstandigheden niet kunt deelnemen aan het toernooi, is er de mogelijkheid
om zelf een vervanger te zoeken, voor het begin van de eerste geplande wedstrijd.
11. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, waarbij de derde set een supertiebreak is. Alle
finalewedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, geen supertiebreak. Bij een gelijke
stand in de poule wordt gekeken naar de onderling gespeelde partij.
12. Voor de jeugdspelers, spelen met gele ballen, gelden dezelfde wedstrijdbepalingen als voor de
senioren.
11. Als gevolg van aanpassingen in het wedstrijdschema kan het voorkomen dat op dagen waarop in
eerste instantie voor u geen wedstrijden zijn ingepland, u alsnog zult moeten spelen (verhinderingen
uitgezonderd).
12. Eenmaal geplande partijen worden (behoudens overmacht van de wedstrijdleiding) niet meer
gewijzigd. Alle poulewedstrijden worden immers vooraf al gepland; vergeet dus niet om tijdig uw
(en alleen reële) verhinderingen door te geven.
13. Het inschrijfgeld bedraagt €12,00 per persoon per categorie, welke automatisch wordt
geïncasseerd. Inschrijving verplicht tot betaling.

14. Sluiting inschrijving zaterdag 25 juni 2022 om 23.59 uur.
15. U wordt in de week voorafgaand aan het toernooi per mail medegedeeld wanneer de eerste
wedstrijd is gepland.
De aanvangstijd van iedere volgende partij dient u zelf bij te houden op MIJN KNLTB.
16. Speeltijden zijn door de weeks vanaf 18.30 uur en start laatste wedstrijd om 21.30 uur. In het
weekend wordt er vanaf 09.00 uur gespeeld en start laatste wedstrijd 18.00 uur. In de weekenden
speelt de jeugd om 09.00 uur, 10.30 uur en 12.00 uur op baan 1 en baan 2.
17. Deelnemer gaat akkoord met het publiceren van foto's van het toernooi op de website van de
club en sociale media. Als een deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dan dient dit voor de start van
het toernooi aangegeven te worden via een mail naar ck@atcdegroenekamer.nl
18. Communicatie tijdens het toernooi verloopt zo veel mogelijk via de wedstrijdleiding aan de
wedstrijdtafel of je gebruikt het volgende emailadres. Mails verzonden aan persoonlijke
emailadressen worden niet in behandeling genomen.
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

