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Het toernooi vindt plaats volgens het Toernooireglement (TR) met goedkeuring van de KNLTB
onder nr. 1901138 van 1 juli t/m 7 juli 2019. Indien noodzakelijk zal het voorweekend (29 en
30 juni 2019) worden gebruikt om de eerste partijen te spelen. Deelnemers die deze dagen
niet als verhindering hebben opgegeven, zijn verplicht gehoor te geven aan een oproep om
te spelen, tenzij ze nog verplichtingen hebben in het voorafgaande (goedgekeurde) toernooi.
In de HE-DE categorie wordt er gespeeld op basis van actuele rating. De overige categorieën
zijn 3/4/5/6 17+/6 40+/7 17+/7 40+/8 17+/8 40+. Rubrieken: HD-DD-GD.
Het toernooi wordt gespeeld in poules (mits het aantal inschrijvingen dit toelaat, anders
wordt er overgegaan tot het spelen volgens het afvalsysteem), waarbij bij twee of meer
poules de poulewinnaars en eventueel ook de nummers twee uit de poules ingedeeld
worden in een afsluitend afvalschema.
In het enkelspel wordt er gespeeld om twee gewonnen sets, met tiebreak bij 6-6 in alle sets.
In het dubbelspel wordt er een beslissende wedstrijdtiebreak (wie het eerst 10 punten
behaalt met 2 punten verschil) als derde set gespeeld bij een gelijke stand in sets. Bij slecht
weer kan de toernooileiding i.o.m. de bondsgedelegeerde beslissen tot het toepassen van
verkorte spelmethoden.
Indien er voor een onderdeel minder dan drie inschrijvingen zijn, komt dit onderdeel te
vervallen of wordt samengevoegd.
Er geldt een minimum van 100 partijen dat dient te worden gespeeld en een maximum van
320 partijen.
Er kan maximaal voor drie rubrieken worden ingeschreven.
Er zijn maximaal 2 verhinderingen per enkel/dubbel toegestaan. Uitsluitend met vooraf
opgegeven verhinderingen kan rekening worden gehouden, mits deze de voortgang van het
toernooi niet belemmeren. In het finaleweekend mag men geen verhinderingen hebben.
Inschrijving geschiedt via https://mijnknltb.toernooi.nl. Voor deelname aan een dubbelspel
moeten beide partners zich inschrijven. De inschrijving sluit op 9 juni 2019.
Het inschrijfgeld bedraagt € 9,00 per persoon per onderdeel. Betaling geschiedt via iDeal.
Er wordt gespeeld op 8 kunstgrasbanen, bij kunst - en daglicht.
Er wordt gespeeld met Dunlop Max TP ballen.
De partijen beginnen op werkdagen om 17.00 uur en in het weekeinde om 09.00 uur.
Aanvang van de laatste speelronde is 21.30 uur. Aanvang/afspelen  van een partij na 22.00
uur is niet verplicht.
Deelnemers worden per mail geïnformeerd over speeltijden van de eerste partij. Informatie
over vervolg van het toernooi is te vinden op https://mijnknltb.toernooi.nl.
Men behoort zich 15 minuten voor aanvang van de partij te melden bij de toernooileiding.
Indien een speler 15 minuten na afroep door of namens de toernooileider niet speelklaar op
de baan staat, kan hij van verdere deelname in het betreffende onderdeel worden
uitgesloten.
In de categorieën 3 en 4 zijn geldprijzen beschikbaar, in alle andere categorieën
cadeaubonnen.
Administratieve overtredingen: Inschrijven voor twee gelijktijdige toernooien, ontijdig
terugtrekken, niet verschijnen, niet afspelen van een partij, worden in overleg met de BGD en
de TL bij de KNLTB gerapporteerd.
In alle gevallen waarin deze bepalingen of het Toernooireglement niet voorzien, beslist de
toernooileiding.
De toernooileiding bestaat uit Stijn Rippe (toernooileider), Erik Dado (plv. toernooileider),
Eric Maasen, Guy Rippe, Hanneke Vastbinder, Anneloes Bohne en Bram van Ooijen.
Toernooisecretariaat: info@maldenopen.nl, tennispark: Dorsing 1, 6581 RT Malden,
024-3583095.
Bondsgedelegeerde: Cees Hendriks

