Open A.L.T.C. Buitenveldert 2017 ACTUEEL RATING TOERNOOI – 26 juni t/m 2 juli
2017
TOERNOOIBEPALINGEN
Organisator 01073, toernooi 1700752
1. Voor dit toernooi geldt het Wedstrijd- en Toernooi Reglement 2017 van de KNLTB.
2. De partijen worden gespeeld vanaf zaterdag 24 juni t/m zondag 2 juli 2017. Speeltijden: zaterdag
en zondag tussen 09.00 en 22.00 uur en maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 22.00 uur. Na 21.00
uur zullen geen wedstrijden meer worden gepland of afgebroken partijen hervat worden. Op
zaterdag 24 juni en zondag 25 juni mag men verhinderd zijn en wedstrijden voor andere toernooien
in die week gaan voor.
3. Deelnemers moeten door het op de ledenpas vermelde bondsnummer kunnen aantonen lid te zijn
van de KNLTB, dan wel als bondskaarthouder te zijn geregistreerd of kunnen aantonen lid te zijn
van een andere bij de ITF aangesloten bond. Op verzoek van de toernooileiding zijn deelnemers
verplicht hun ledenpas te overhandigen ter identificatie.
4. Alle partijen worden gespeeld om 2 gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. Onderdelen
met 3 of 4 deelnemers worden in poules gespeeld en met 5 deelnemers of meer in afvalschema’s. Er
wordt geen verliezersronde gespeeld.
5. Het minimum totaal aantal inschrijvingen is bepaald op 100. Het maximum totaal aantal partijen
is 450. Indien het maximum wordt bereikt, gelden de volgende uitlootcriteria: volledig ingevuld
inschrijfformulier, beschikbaarheid, volgorde van inschrijving. Deelnemers kunnen voor maximaal 2
onderdelen inschrijven. Bij een dubbelspel moeten beide spelers inschrijven.
6. Indien bij de inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd
beschikbaar te zijn. Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de
gronden van de weigering bij de toernooileiding vernemen.
7. Inschrijving is mogelijk voor de volgende categorieën: HE16+, DE16+, HD17+, DD17+, GD17+,
HE35+, DE35+, HD35+, DD35+ en GD35+.
8. Deelname aan een ander KNLTB-toernooi in dezelfde toernooiweek leidt tot uitsluiting van
deelname voor alle betreffende toernooien in die week. De inschrijving voor dit toernooi sluit op
vrijdag 16 juni 2017 om 23.00 uur.
9. Het is verboden zich na sluiting van de inschrijfdatum terug te trekken. Dit dient per e-mail te
gebeuren naar toernooi@altc-buitenveldert.nl en is alleen geldig als wij een ontvangstbevestiging
sturen. Niet reglementair terugtrekken kan leiden tot registratie van de deelnemer in het
bondsgedelegeerde rapport en aanmelding bij de Commissie Administratieve Overtredingen.
10. Voor uw eerste te spelen partij ontvangt u uiterlijk woensdagavond 21 juni een email. Heeft u op
donderdagavond 22 juni nog niets vernomen, neem dan contact op met toernooi@altcbuitenveldert.nl. Vervolgpartijen verneemt u op het toernooi en via uw email. U bent verplicht
vervolgwedstrijden aan uw partner door te geven.
11. Voor onderdelen met 1 poule wordt 1 prijs beschikbaar gesteld; bij afvalschema’s 2 prijzen.

12. Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 p.p. per onderdeel. Inschrijfgeld moet door de inschrijvers
worden voldaan voor het onderdeel waarin zij worden opgenomen, onafhankelijk van het
deelnemen. Betaling gaat per incasso.
13. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor
het spelen op de gravelbanen van Tennispark Buitenveldert en tijdens de partij gekleed te gaan in
algemeen aanvaarde tenniskleding.
14. Iedere deelnemer dient zich op het speelterrein correct te gedragen. Dit houdt in dat hij zich
dient te houden aan de regels hieromtrent, zie Bijlage B Toernooireglement.
15. Tijdens dit toernooi is de kledingreclamecode van toepassing, vastgelegd in het TR 2015 bijlage
D.
16. In overmachtssituaties, bijvoorbeeld langdurige regenval, kan, na overleg met de
bondsgedelegeerde, worden overgegaan tot het bekorten van wedstrijden. Ook uitwijken naar de
hal behoort tot de mogelijkheden, voor zowel het aanvangen of afspelen van wedstrijden, waarbij
betreden met schone niet afgevende schoenzolen verplicht is.
17. Er wordt gespeeld met Wilson tennisballen.
18. Een deelnemer is verplicht uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van zijn partij te verschijnen en
zich te melden bij de toernooileiding. Indien een speler zich niet op de vastgestelde aanvangstijd van
de partij heeft gemeld, kan de wedstrijd aan de tegenpartij gewonnen worden gegeven.
19. In geval waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de toernooileider in overleg met
de bondsgedelegeerde, voor zover de verantwoording niet aan anderen is opgedragen. Met
toestemming van de bondsgedelegeerde kan van dit reglement worden afgeweken.
20. Het toernooi wordt in alle onderdelen ingedeeld en gespeeld op actuele rating, welke wordt
bepaald op het moment van loten.
21. Algemene informatie:
ALTC Buitenveldert Open
Tennispark Buitenveldert - v.d. Boechorststraat 38, 1081 BT Amsterdam. 020-6429641
Toernooiorganisator: ALTC Buitenveldert
Bondsgedelegeerde: A. Van Ojik, a.vanojik@live.nl
toernooi@altc-buitenveldert.nl

