Sportcentrum Oudenrijn Krokus jeugdtoernooi 2017
2 februari 2017 t/m 3 maart 2017
Wedstrijdbepalingen
1. Sportcentrum Oudenrijn Krokus jeugdtoernooi vindt plaats van maandag 27 februari
2017 t/m vrijdag 3 maart 2017.
2. Er wordt gespeeld in de leeftijdscategorieën 8 tm 14 Groen, Gemengd enkel. JD, MD
en GD. Bij de categorieën 10 tm 12 geel, 10 tm 14 en 11 tm 17 zal er ook gespeeld
worden in de rubrieken: JE, ME, JD, MD en GD.
3. De wedstrijdleiding is in handen van Remco Mentink, Riet Sagius is aangesteld als
bondgedelegeerde.
4. Het inschrijfgeld bedraagt €15,50 p.p per dubbel, €20,50 voor het enkelspel.
5. Wanneer er na de poule nog een afval schema is zijn er minimaal 2 prijzen
beschikbaar. Indien er slechts 1 poule gespeeld wordt is er één prijs beschikbaar.
6. Het maximaal aantal categorieën waaraan deelgenomen kan worden is bij volledige
beschikbaarheid 2. Op de finaledag worden geen verhinderingen geaccepteerd.
7. Het toernooi wordt gehouden op de 5 indoorbanen van Sportcentrum Oudenrijn.
8. De wedstrijden zullen dagelijks om 9:00 uur van start gaan. Na 18:00 uur zal er niet
meer gespeeld worden.
.9. Inschrijving is alleen mogelijk via internet: www.balance-tennis-toernooi.nl. Als je
geen internet hebt kun je bellen met 06-46405567.
10. Gelijktijdig deelnemen aan een ander toernooi is niet toegestaan en zal uitsluiting
van beide toernooien ten gevolge hebben.
11. In de categorie 8 t/m 14 jaar (Groen) wordt gespeeld de hele baan. Er wordt
gespeeld met groen/gele ballen. Het gaat om twee gewonnen verkorte sets tot de vier
games.
Bij 4-4 in de set wordt er een tiebreak tot 7 punten gespeeld. De derde (beslissende)
set bestaat uit het spelen van een wedstrijdtiebreak (tot 10 punten)
12. In de categorieën 10 tm 12 ,10 tm 14 en 11 tm17 jaar wordt er gespeeld op hele baan
met gele ballen. Het gaat om 2 gewonnen sets tot de 6. Bij 6-6 volgt er een tiebreak.
De derde beslissende set is een wedstrijdtiebreak. In alle categorieën wordt er bij
deuce een beslissend punt gespeeld.
13. Voor de leeftijdscategorie is de leeftijd die men bereikt in 2017 bepalend.
14. De inschrijving sluit op 18 februari 2017.
15. Indien er na 23 maart 2017 nog niets vernomen is over het tijdstip van de eerste
wedstrijd wordt u verzocht zelf contact op te nemen met de wedstrijdleiding.
16. De speeltijd van de eerste wedstrijd wordt u per email kenbaar gemaakt. Overige
wedstrijdaanvangstijden hoort u van de wedstrijdleiding.
17. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de
toernooileiding in overleg met de bondsgedelegeerde.

