
Reglement Kermistornooi LRTC 2019

De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 19 juli (5 Euro pp, per reeks). 
Daarbij kan je aangeven wanneer je niet kan spelen, waarmee (in de mate van 
het mogelijke) rekening mee gehouden zal worden.

·  Men  mag  tijdens  het  tornooi  niet  van  partner  verwisselen.  De  partner
waarmee men de 1ste  wedstrijd begint, is de partner voor het hele 
toernooi. Indien men toch tijdens het tornooi van partner verwisselt, mag de 
wedstrijd  worden  gespeeld,  maar  worden  de punten  aan  de  tegenstanders 
toegekend (15-0).

·  Hou de duur van het toermooi en vooral de finaledag (10 aug.) zoveel
als mogelijk vrij.

·  Respecteer de wedstrijdleiding, uw tegenstanders en onze medewerkers.

·  Kijk op voorhand wanneer u moet spelen, niemand wordt verwittigd.

·  Gelieve het inschrijvingsgeld aan de toog te betalen voor aanvang van de 1ste

poulewedstrijd.

·  Wie niet kan spelen dient zijn wedstrijd zelf te verzetten. Beschikbare
telefoonnummers en e-mailadressen hangen op in de kantine en worden per 
mail aan u bezorgd.

·  Indien er wijzigingen zijn moeten de tegenstander en de club minstens 24
uur voor aanvang van de geplande wedstrijd op de hoogte worden gebracht 
en moet de nieuwe datum in samenspraak met de tegenstander, aan de club 
worden medegedeeld (per mail of ter plaatse, aan de leiding).

·  Bij het verzetten van de wedstrijden, moet u natuurlijk wel vragen of er een plein
beschikbaar is op de nieuwe datum en tijdstip.

·  Het toernooi start in poules. Naargelang van de categorie gaan de 1ste, en
soms ook 2de door naar de volgende ronde. Bij gelijke stand geldt het volgende:
1) onderling duel – 2) gewonnen games – 3) saldo – 4) toss.

·  Als een poulewinnaar forfait geeft voor de finaledagen (wat zonder
geldige reden gezien wordt als zeer onsportief) gaat niet automatisch de 2de 

van de poule door… maar de beste 2de!!!

·  Alle  poulewedstrijden  worden  gepland  en  hangen  vanaf  26  juli  uit  in  het
clubhuis van LRTC en zijn ook terug te vinden op onze website (www.lrtc.be).

·  De wedstrijden worden van maandag tot vrijdag om 17:45, 19:00,  
     20:15 en  21:30  en in  de  weekends om 11:00, 13:00, 14:15, 15:30,  
      16:45, 18:00, 19:15 en 20:30 gespeeld.

http://www.lrtc.be/
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·  Naargelang de inschrijvingen kan het zijn dat de 1ste  wedstrijd al om 17:45
begint. In de weekends zijn de voormiddagen optioneel.

·  In de poules wordt telkens 1 (één) uur gespeeld met een doorlopende telling
van de games. Degene die de meeste games heeft gewonnen is de winnaar.

·  Indien bij het fluitsignaal voor het einde van de wedstrijd, de laatste game nog
bezig is, telt dit niet meer mee in de uitslag. (vb. 7-6 en 30-40 op het moment 
dat de wedstrijd wordt beëindigd, dan is de einduitslag 7-6).

·  Puntentelling: 2 punten voor degene die de meeste games heeft gewonnen. 1
punt bij gelijke stand, 0 punten voor de verliezer.

·  Wie zijn poule-wedstrijden niet gespeeld heeft voor 6 augustus kan
WO krijgen of zelfs geschrapt worden.

·  Wie WO krijgt of geeft verliest de wedstrijd met 0-15.

·  Men dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

·  Na de wedstrijd nemen beide partijen contact op met de tornooileiding en
geven de uitslag door (geen uitslag = wedstrijd niet gespeeld).

·  In de finales , van 6 tot 10 augustus (rechtstreekse uitschakeling) worden
2 winnende sets gespeeld, met tie-breaks tot 7 , de 3de set is altijd een super 
tie-break (tot 10) met altijd 2 punten verschil.

·  De finaledag vindt plaats op zaterdag 10 augustus. Deze wordt afgesloten
met de prijsuitreiking en een overheerlijke BBQ, waarvoor men zich tijdens het 
tornooi kan inschrijven.

·  De  club  LRTC  kan  niet  verantwoordelijk  worden  gesteld  voor  diefstal  of
beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Veel tennisplezier op ons dubbel… gezellig kermistornooi!!

LRTC (Lindelse Recreatie Tennis Club)
Kapelstraat 80, 3900 Overpelt

Parking; via Hoevenstraat ingang LHVV
Volg de wegwijzers LRTC

lrtc.info@gmail.com
www.lrtc.be
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