Voorbeeld toernooireglement Teamtoernooi
Voor elk toernooi dienen bijzondere toernooibepalingen te worden opgesteld geldend voor
het betreffende toernooi en die van toepassing zijn naast de bepalingen in dit reglement
aangaande:
1. het soort toernooi en het stellen van beperkingen aan de deelname volgens het bepaalde
in artikel 08 van het Toernooireglement
2. de begin- en einddatum van het toernooi.
3. de verschillende onderdelen die worden verspeeld.
4. de manier waarop het speelschema van de verschillende onderdelen wordt vastgesteld.
5. het maximum aantal onderdelen waarvoor ingeschreven mag worden.
6. het gebruik maken van artikel 52 lid 1 sub b van dit reglement, indien er in een onderdeel
geen categoriespelers inschrijven.
7. het minimum totaal aantal partijen dat dient te worden gespeeld, wil het toernooi
doorgang vinden.
8. het maximum aantal partijen per onderdeel of het maximum totaal aantal partijen dat kan
worden gespeeld.
9. welke inschrijvingen niet aanvaard zullen worden bij overschrijding van het in lid 8
gestelde maximum.
10. de uiterste datum, waarop aan diegenen, die hebben ingeschreven, bericht krijgen van het
niet-aanvaarden van hun inschrijving.
11. de manier waarop er ingeschreven kan worden alsmede datum en tijdstip van sluiting van
de inschrijving.
12. de kosten van deelname aan de verschillende onderdelen en wanneer en op welke wijze
deze dienen te worden voldaan.
13. het aantal banen waarover de toernooileider kan beschikken, alsmede de toplaag van deze
banen.
14. het tijdstip, waarop dagelijks met de partijen wordt begonnen.
15. het tijdstip, waarna dagelijks niet meer met een nieuwe partij wordt begonnen of een
afgebroken partij wordt hervat.
16. de wijze waarop de speeltijden aan de deelnemers worden bekendgemaakt.
17. het aantal minuten waarna een speler na afroep door of namens de toernooileider
speelklaar op de baan dient te staan.
18. het minimum aantal prijzen, dat per onderdeel beschikbaar wordt gesteld.
19. het al dan niet van toepassing zijn van de kledingreclamecode.
20. de namen van de toernooiorganisator, bondsgedelegeerde, toernooileider, alsmede (indien
aangesteld) hoofdscheidsrechter of toezichthouder.
S 18 Wat indien van toepassing moet worden geregeld
Voor zover van toepassing dienen bijzondere toernooibepalingen te worden opgesteld
betreffende:
1. het laten verspelen van partijen op dagen voorafgaande aan de officiële begindatum van
het toernooi.
2. vermelden of de onder artikel 17 lid 13 van dit reglement genoemde banen overdekt of
overkapt zijn.
3. het indien nodig laten spelen van partijen bij kunstlicht.

4. het indien nodig laten spelen van partijen op overdekte banen, overkapte banen en/of op
banen met een andere toplaag.
5. de uiterste datum, waarop aan diegenen die de kosten van deelname hebben voldaan
maar van wie de inschrijving niet is aanvaard volgens artikel 17 lid 9 van dit reglement, de
kosten van deelname wordt gerestitueerd.
6. het wel of niet spelen op tijd conform hoofdstuk VIII van dit reglement.
7. de onderdelen en/of ronden van het herenenkelspel en/of herendubbelspel waarin om drie
gewonnen sets wordt gespeeld.
8. het toepassen van het Beslissend Punt Systeem conform Bijlage IV van de
Tennisspelregels.
9. het toepassen van korte sets of beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten of 10 punten)
conform Tennisspelregels 5 en 6 en Bijlage IV van de Tennisspelregels.
10. het toepassen van een rustpauze overeenkomstig artikel 29d van de Tennisspelregels.
Voor zover het toernooien betreft waar de indeling (gedeeltelijk) plaats vindt op basis van de
actuele rating conform het bepaalde in artikel 08 van dit reglement, dienen onderstaande
bijzondere toernooibepalingen te worden toegevoegd:
11. Bij geringe deelname in een ratingonderdeel kan de toernooileider in samenspraak met
de bondsgedelegeerde besluiten dat in één of meerdere ratingonderdelen volgens het
poulesysteem wordt gespeeld.
12. De maximale schemagrootte bedraagt (..) deelnemers.
13. Indien een ingeschreven speler of dubbelspelpaar niet binnen een wenselijke bandbreedte
kan worden ingedeeld, dan kan die inschrijving worden geweigerd.
14. De volgende spelsoorten worden aangeboden: Enkelspel en dubbelspel op actuele
rating: (herenenkelspel / damesenkelspel / herendubbelspel / damesdubbelspel /
gemengd dubbelspel, sterkste inschrijver is leidend voor het bepalen van de vanaf waarde
in bandbreedte), eventueel in combinatie met een leeftijdscategorie.
15. De indeling in de diverse ratingonderdelen geschiedt in schema’s met een maximale
bandbreedte in rating van 1,0000 tenzij de toernooileider met uitdrukkelijke toestemming
van de bondsgedelegeerde in het hoogste respectievelijk laagste ratingonderdeel anders
beslist. Indeling in schema’s met een kleinere bandbreedte is altijd mogelijk.
16. De actuele rating wordt niet eerder bepaald dan de maandag 14 dagen voor aanvang van
de eerst gepubliceerde speeldag van het toernooi aan de hand van de op dat moment
van toepassing zijnde rating volgende de gegevens de KNLTB, tenzij de toernooileider met
uitdrukkelijke toestemming van de bondsgedelegeerde anders beslist.
17. De loting vindt plaats op (..)

