Wedstrijdreglement
Terschellinger Open Kampioenschap 2018
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De inschrijving is t/m 29 juni.
Inschrijving is mogelijk in de categorieën: HE, DD en GD. Voor deze categorieën
geldt: speelsterkte 5, 6, 7 en 8. De HD en GD worden gesplitst in 5/6 en 7/8 bij
voldoende deelname.
Deelnemers dienen vanaf zondag 22 juli t/m zondag 29 juli beschikbaar te zijn.
Inschrijven kan voor maximaal 2 wedstrijd-onderdelen per deelnemer.
Inschrijvingen voor de dubbel zonder opgave van partner worden niet
aangenomen.
Inschrijvingen kunnen door de toernooileiding zonder opgave van reden worden
geweigerd.
De KNLTB passen worden gecheckt op de speelsterkte en leeftijd.
Inschrijfgeld dient zondag 22 juli te worden voldaan in de kantine van de
tennisbaan.
Deelnemers dienen op 22 juli minimaal 16 jaar oud te zijn.
Alle deelnemers dienen zich via hun KNLTB pas te legitimeren, m.u.v.
waddeneilanders die langer dan 1 jaar geen lid meer zijn van de KNLTB.
In de 1e ronde (poules) wordt er 2 sets inclusief tiebreak gespeeld. Bij 1-1 stand
wordt er als 3e set een super tie break gespeeld.
De (2e ronde), kwartfinale, halve finale en finale de best of three. Als er een derde
set wordt gespeeld, wordt er een super tiebreak gespeeld.
De aanvangstijden van de wedstrijden hangen in de kantine en staan op onze
website www.tvtow.nl.
Wedstrijden worden gespeeld met tennisballen, door tvtow beschikbaar gesteld.
Spelers dienen minimaal 30 minuten voor aanvang van hun wedstrijd
aanwezig te zijn. U dient zich bij aankomst te melden bij de TOK-

commissie.

Als een speler te laat is voor zijn wedstrijd wordt deze direct uit deze
categorie van het toernooi gezet.
In alle gevallen waarin deze wedstrijdbepalingen niet voorzien beslist de
wedstrijdcommissie van de TOK.

TOK commissie:
Trijnie Tonkes
Arno Joosten
Hans Zeeders
Henk Klompmaker

