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23e Ben Straatman Makelaardij Open Mix Toernooi 2022: 

 

31 augustus t/m 04 september 2022 

 

Gemengd dubbel Cat. 8/7 25+ , 7 18+ , 6 18+ , 5 18+ , 5/4 18+ 

 

 

Reglement Open Mix Toernooi: 

 

1. Het toernooi is opengesteld voor leden van alle tennisverenigingen. 

 

2. Er wordt gespeeld op 6 kunstgrasbanen van LTC de kemphanen op sportpark den Hoek aan de  

 Turnhoutseweg te Reusel. 

 Tijdens het toernooi te bereiken onder tel.nr. 0497-620052. 

 

3 Er wordt gespeeld in een poulesysteem volgens de regels van de KNLTB. 

Alle partijen worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Bij een 6-6 stand in elke set wordt een 

“Tie-break” gespeeld. 

 

4. Er wordt gespeeld met Tretorn+ tennisballen, echter behoud de toernooicommissie zich het recht om 

 met andere ballen te laten spelen. Het gebruik van "eigen" ballen is niet toegestaan. 

 

5. In de categorie 8/7 en 5/4 mag maximaal 1 speler de hoogste speelsterkte voor de betreffende 

 categorie hebben. 

 

6. Inschrijven kan alleen via de website www.dekemphanen.nl en sluit op woensdag 10 augustus 2022. 

 

7. Inschrijven kan voor maximaal 1 categorie. 

 

8. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de toernooicommissie categorieën laten vervallen of  

 samenvoegen. 

 

9. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per persoon. Dit dient tijdens het toernooi per pin te worden voldaan 

 bij de toernooicommissie voor de aanvang van de eerste poulewedstrijd. 

 

10. Bepalend voor deelname is de volgorde van de inschrijvingen per categorie en indien nodig loting. 

 Indien uw inschrijving niet wordt geaccepteerd ontvangt u z.s.m. na de sluitingsdatum bericht. 

 VOL = VOL! 

 

11. Bij het indelen van de spelers door de toernooicommissie wordt uitgegaan van de actuele ranking ten 

tijde van de inschrijving van de deelnemers. 

 

12. De poulewedstrijden worden gespeeld van woensdag 31 augustus 2022 t/m zaterdag 03 september 

 2022. Op zondag 04 september 2022 worden uitsluitend de halve finales en finales gespeeld. 

 

13.  Vóór zijn of haar eerste wedstrijd ontvangt iedere deelnemer tijdig  per email bericht van de 

 toernooicommissie. 
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14. Iedere deelnemer  is verplicht zich 15 minuten voor aanvang van elke wedstrijd te melden bij de 

 toernooicommissie  en na afloop de uitslag door te geven en te informeren naar de volgende te spelen 

 wedstrijd. 

 

15.  Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat zij/hij meerdere wedstrijden op één dag moet 

 spelen en indien nodig op de finaledag beschikbaar moeten zijn. 

 

16. Indien zich omstandigheden voordoen die de voortgang van het toernooi nadelig beïnvloeden heeft 

 de toernooicommissie het recht wedstrijden in te korten (b.v. "Super Tie Break" als 3e set). 

 

17. Indien een wedstrijd niet meer (geheel) gespeeld kan worden door opgave, blessure van een speler of  

 andere reden, worden alle wedstrijden van de desbetreffende speler in een poule beschouwd als niet 

 gespeeld. (Dit volgens de KNLTB regels). 

 

18. Indien er voor de halve finales een "beste nummer 2" over de poules moet worden bepaald gebeurd  

 dit volgens het "Reglement voor het bepalen van de beste nummer 2", beschikbaar bij de 

 toernooicommissie. 

 

19. In alle gevallen waarin deze wedstrijdbepalingen niet voorzien beslist de toernooicommissie. 

 

20. Tijdens het toernooi kan er alleen gepind worden. 

 


