
WEDSTRIJDBEPALINGEN 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen op de 
terreinen van de inrichtende club te Baarle-Hertog. Er wordt gespeeld op 2 gravel- en 2 
smashcourt-banen en eventueel met kunstlicht. In geval van slecht weer kan er worden 
uitgeweken naar andere tennisgelegenheden, open en/of overdekt. Toewijzing van de banen 
geschiedt door de wedstrijdleiding. 

2. De wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Tie-break is van toepassing in de 
eerste en tweede set. De derde set wordt gespeeld als een Match Tiebreak (eerste team dat 
10 punten behaalt met 2 punten verschil). Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er 
een verliezersronde gespeeld. 

3. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 10,- per onderdeel, per persoon inbegrepen 
vervolgwedstrijden of verliezersronde. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden vóór de 
eerste wedstrijd. Deelnemers zijn het bedrag verschuldigd, ongeacht het wel of niet 
meespelen. 

4. Men mag voor max. 2 onderdelen inschrijven. Beide deelnemers moeten een 
inschrijfformulier insturen. Het heeft geen zin om in te schrijven indien men niet met 
kunstlicht kan of wil spelen. 

5. Bij overschrijding van het maximaal aantal partijen, zal er worden geloot. Bij een groot aantal 
deelnemers kan er worden verzocht reeds op vrijdag 23 mei 2019 te spelen. 

6. Tenniskleding is verplicht. Andere sport- en/of vrijetijdskleding is niet toegestaan. 
7. De wedstrijden worden gespeeld van zaterdag 25 mei  tot en met zondag 2 juni 2019 
8. Men dient zich 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding aan te 

melden. Zij die, zonder bericht, niet tijdig voor de wedstrijd aanwezig zijn, kunnen van 
verdere deelname worden uitgesloten. 

9. De deelnemers ontvangen een email voor hun eerste wedstrijd. Indien er onverhoopt een 
wijziging is opgetreden in uw beschikbaarheid, wordt u verzocht dit uiterlijk op 21 mei per 
EMAIL door te geven aan T.V. Den Briemer (champignontornooi@gmail.com). Ná 21 mei 
2019 worden géén wijzigingen meer geaccepteerd. 

10. Gedurende het gehele toernooi worden tennisballen ter beschikking gesteld door T.V. Den 
Briemer. 

11. Men is verplicht tijdens het finaleweekend zaterdag én zondag beschikbaar te zijn. 
Competitiespelers: denk tijdig aan vervanging! 

12. De planning van de eerste wedstrijd wordt per email doorgegeven; vermelden van uw email-
adres op de inschrijfkaart is belangrijk! 

13. In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. 
14. Het wedstrijdcomité bestaat uit:  Pricilla van Ommen, Peter Tuijlaars, Ria van Mechelen en 

Patrick van Ommen. 

 


