Algemeen
Nieuw! Het teamtoernooi van TC Weert! Een geheel nieuwe toernooivorm, waarbij je in een team
een dubbeltoernooi speelt!
Je speelt als team wedstrijden tegen andere teams, waarbij jullie als team zelf de planning maken
door de wedstrijden onderling te verdelen. Je hoeft dus niet alles te spelen of allemaal evenveel
te spelen. Een ideaal teamuitje waarbij iedereen aan zijn trekken komt, zowel op als naast de
baan. Een perfecte voorbereiding op een eventuele najaarscompetitie. Uiteraard gaan alle
wedstrijden gepaard met gezelligheid. Naast de baan zullen de eventueel kijkende teamleden
worden verwend met versnaperingen en ook na de wedstrijden zal de innerlijke mens van de
spelers goed aan zijn trekken komen. Met als feestelijk hoogtepunt de vrijdagavond als
feestavond. Het wedstrijdprogramma zal dan minder vol gepland worden waardoor iedereen iets
eerder knallend met een drankje en een dansje het weekend in kan gaan.
Voor regels omtrent de speeldata, categorieën en de inschrijving wordt verwezen naar het
toernooireglement. Voor regels omtrent de toernooiopzet en hoe dit praktisch in zijn werk gaat
wordt verwezen naar het wedstrijdreglement. Lees deze goed door.
Toernooireglement
Algemeen

1. Het TC Weert Teamtoernooi zal worden gespeeld van zaterdag 28 augustus t/m zondag 5
september 2021 op het tennispark van TC Weert, gelegen aan de Fuutstraat 10, 6005 JZ te Weert.

2. Het toernooi is een officieel KNLTB-toernooi, het is goedgekeurd door de KNLTB en staat open
voor leden van de KNLTB (niet zijnde rolstoeltennissers). Deelnemers in alle categorieën dienen
geboren te zijn vóór 01-01-2004.
3. Het dragen van correcte tenniskleding en tennisschoeisel tijdens wedstrijden is verplicht.
Categorieën
4. Er kan worden ingeschreven voor het onderdeel herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel.
5. Getracht wordt elk onderdeel onder te verdelen in twee categorieën op basis van speelsterkte.
Een A-categorie en een B-categorie. Bij de indeling wordt gekeken naar de persoon in het team
met de sterkste rating.
6. Het toernooi kent een deelname van maximaal 48 teams. Geef je dus snel op!
7. Bij te weinig teams in een bepaalde categorie, kan de toernooicommissie die categorie laten vervallen.
en worden de teams van dat onderdeel (indien mogelijk) in een andere categorie ingedeeld.
8. De toernooicommissie kan bepalen dat een maximaal aantal teams aan een bepaald onderdeel kan
deelnemen (i.v.m. de indeling/planning). De organisatie streeft iedereen in poules van 4 teams in
te delen. Dit houdt in dat als zich meer dan 8, 12 of 16 teams in een onderdeel inschrijven, deze in
eerste instantie op de reservelijst worden geplaatst voor het desbetreffende onderdeel waarvoor
men zich ingeschreven heeft. Het maximaal aantal inschrijvingen per onderdeel bedraagt 16. Bij
extreme drukte kan hiervan afgeweken worden.
9. De toernooicommissie heeft het recht inschrijvingen te weigeren. Van niet geaccepteerde
inschrijvingen krijgt men bericht voor 1 augustus.
Inschrijving
10. De inschrijving vindt plaats naar volgorde van binnenkomst en wordt alleen geaccepteerd door
het aanmeldformulier ingevuld te mailen naar tc@tcweert.nl. Het opgeven van verhinderingen is
niet mogelijk. Het team is zelf verantwoordelijk dat een dubbelkoppel beschikbaar is voor elke
wedstrijd. Voor de regels omtrent teamopstellingen wordt verwezen naar het wedstrijdreglement.
11. Het minimaal aantal spelers per team is 4.
12. Bij de inschrijving wordt aangegeven wie de captain van het team is. Deze zal fungeren als eerste
aanspreekpunt voor de toernooicommissie.
13. Gelijktijdig inschrijven voor andere in dezelfde week georganiseerde toernooien is verboden en
zal worden bestraft met uitsluiting van beide toernooien.

14. De inschrijving sluit op 1 augustus 2021 of zoveel eerder, indien het maximale aantal teams (48) is
bereikt.
15. Na betaling van de factuur op rekeningnummer NL 96 RABO 0364 9035 97 t.n.v. Tennisclub Weert
onder vermelding van TW-2021/ ‘ teamnaam’ is de inschrijving pas definitief. Het inschrijfgeld
bedraagt € 50,- per team.
Wedstrijdplanning
16. Deelnemers zijn verplicht zich 15 minuten vóór aanvang van iedere partij te melden bij de
wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie kan bepalen dat, deelnemers die 15 minuten na de
voor hen vastgestelde starttijd niet aanwezig zijn, het recht tot spelen verliezen. Dit leidt tot 0-2
verlies, en dus winst voor de tegenpartij.
17. De wedstrijdplanning is te raadplegen op toernooi.nl. Zodra de planning online staat krijgt de
teamcaptain bericht via de mail.
18. De aanvangstijden van de wedstrijden zijn als volgt:
- Voorweekend: tussen 09:30 uur en 17:00 uur.
- Maandag t/m donderdag: tussen 18:15 uur en 22:00 uur.
- Vrijdag: tussen 18:50 uur en 22:00 uur.
- Finaleweekend (zaterdag): tussen 12:00 uur en 20:45 uur.
- Finaleweekend (zondag): tussen 10:00 uur en 17:30.
Na 23.00 uur is men niet verplicht een wedstrijd aan te vangen.
Regels omtrent COVID-19

19. Tijdens het toernooi zal gehandeld worden naar de dan geldende maatregelen omtrent COVID19.

20. Bij een eventuele afgelasting van het toernooi vanwege COVID-19 zullen de ingeschreven teams
voorrang genieten bij het toernooi in 2022.
Overige regels

21. De prijzen worden alleen persoonlijk overhandigd op zondag 5 september tijdens de
prijsuitreiking na afloop van het toernooi.

22. Gespeeld wordt met door de KNLTB goedgekeurde gele ballen, op 4 kunstgrasbanen voorzien van
kunstverlichting. Het spelen bij kunstlicht kan noodzakelijk zijn. De wedstrijdleiding kan besluiten tot
het spelen van korte sets, beslissend tiebreak systeem, beslissend puntsysteem of uitwijken een
ander park, indien dit door omstandigheden noodzakelijk wordt.
23. Door inschrijving geef je toestemming voor het plaatsen van foto's van jezelf en/of je teamleden
op de sociale media van TC Weert. Indien je tegen gepubliceerde foto’s bezwaar heeft dan kun je
dat aangeven en zullen ze worden verwijderd.
24. Wij gaan ervan uit dat alle spelers op de hoogte zijn van de wedstrijdbepalingen, het
wedstrijdreglement en spelregels. Het wedstrijdreglement zal naar de teamcaptains worden
gemaild. Door inschrijving verklaar je hiermee akkoord te gaan.
25. Alle deelnemers onderwerpen zich, door hun inschrijving, aan de beslissingen van de
toernooicommissie. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
toernooicommissie.

Wedstrijdreglement
Algemeen
1. In elke categorie wordt gespeeld in poulevorm waarbij de eerste twee teams in de poule
doorgaan naar de finaleronde(s).
2. De finaleronde(s) bestaan – afhankelijk van het aantal deelnemers in de categorie – uit
kwartfinales, halve finales en/of een finale.
Poulevorm

3. Het streven is dat elke poule uit minimaal vier teams bestaat.
4. In de poule speelt elk team één keer tegen elk ander team uit de poule. Dit zijn
poule-ontmoetingen.
5. Elke poule-ontmoeting bestaat uit twee wedstrijden.
6. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets. Wedstrijden kunnen eindigen in winst (setstand 2-0), verlies
(setstand 0-2) of een gelijkspel (setstand 1-1).
7. Elke set die gewonnen wordt, telt voor één punt.
8. Het team met de meeste punten (sets), wint de poule. De nummer twee uit de poule gaat ook
door naar de finalerondes.
Blijken meerdere teams evenveel punten (sets) te hebben, dan is het gamesaldo
doorslaggevend (daarna het onderling resultaat, daarna het onderlinge gamesaldo en
daarna wordt geloot).
9. Als team mag je niet twee keer met hetzelfde koppel aantreden tijdens een
poule-ontmoeting.
10. De twee wedstrijden van de poule-ontmoeting zullen waar mogelijk niet op dezelfde dag
plaatsvinden.
Voorbeeld: een poule bestaat uit vier teams (Nadal, Federer, Djokovic en Schalken). Elk team speelt
drie poule-ontmoetingen (één keer tegen elk ander team). Elk team speelt dus 6 wedstrijden (2
wedstrijden per poule-ontmoeting).
Team Nadal en team Federer spelen tegen elkaar. Elk team heeft minimaal vier spelers (A, B, C, en D).
Speler A en B van team Nadal spelen op maandag tegen de spelers A en B van Federer. Als team
Nadal en team Federer elkaar later in de week opnieuw treffen, voor de tweede wedstrijd van deze
poule-ontmoeting, mogen spelers A en B niet opnieuw samen spelen. Wel mag één van hen die
wedstrijd met speler C of D spelen (C en D mogen uiteraard ook samen spelen).
Finalerondes

11. Finalerondes kunnen, afhankelijk van het aantal teams in de categorie, bestaan uit kwart-, halve en
finales.

12. In de finaleronde(s) spelen de teams in een afvalsysteem.
13. In de finaleronde(s) worden per ontmoeting drie wedstrijden gespeeld.
14. De wedstrijden bestaan uit 2 sets. Ook deze kunnen eindigen in winst (setstand 2-0), verlies
(setstand 0-2) of gelijkspel (setstand 1-1).

15. Elke set die gewonnen wordt, telt voor één punt.
16. In de finalerondes zijn per ontmoeting zes punten (sets) te verdelen. Indien een ontmoeting eindigt
in een gelijkspel (3-3 in punten), dan wordt tijdens de derde ontmoeting een beslissende derde set
gespeeld.
17. Als team mag je niet twee keer met hetzelfde koppel aantreden tijdens een ontmoeting in de
finaleronde(s).
18. De drie wedstrijden van de finaleronde(s) zullen waar mogelijk wel op dezelfde dag plaatsvinden.
19. Als er na twee wedstrijden in de finaleronde een team met 4-0 voor staat zal de derde wedstrijd
nog gespeeld worden.
Voorbeeld: Nadal en Federer spelen tegen elkaar in de halve finale. Deze halve finale
ontmoeting bestaat uit drie wedstrijden.
Elk team heeft minimaal vier spelers (A, B, C, en D). Speler A en B van team Nadal spelen de eerste
wedstrijd van de halve finale ontmoeting. Deze twee spelers mogen in de tweede en derde wedstrijd

niet opnieuw samen spelen. Wel mag een van hen die wedstrijden met C of D spelen (C en D mogen
uiteraard ook samen spelen tijdens één wedstrijd van deze ontmoeting).

