C LUBKAMPIOENSCHAPPEN BAS D ONGEN
2019
1. Het toernooi wordt georganiseerd door Bas Dongen in week 45 van 5-11-2019 t/m
10-11-2019.
2. Het toernooi is een club toernooi en telt niet mee in voor de DSS rating.
3. Toernooi onderdelen: Jeugd HD, DD, GD, HD17+, DD17+, GD17+.
4. Verhinderingen zijn niet toegestaan.
5. Speelschema: Er wordt gespeeld op tijd in poules met daaropvolgend in het weekend
een afvalschema. De speeltijd in de poule bedraagt 2 x 35 minuten, met een
inspeeltijd van 10 minuten.
Indeling geschied op basis van actuele rating met een maximaal verschil van 1,5 punt.
Bij onvoldoende deelnemers van een bepaalde sterkte kan de toernooileiding
hiervan afwijken.
Men kan maximaal 2 punten voor een gewonnen speelhelft. Bij gelijke stand 1 punt,
verloren 0 punten.
6. Het maximaal aantal koppels per avond is 30. Bij overschrijding van dit aantal wordt
ingeloot op basis van datum inschrijving.
7. Maximaal kunnen per dag 30 partijen worden gespeeld.
8. Er kan maximaal voor 2 onderdelen worden ingeschreven.
9. Er wordt gespeeld op een vaste dag per onderdeel. HD17+ op dinsdag 5-11, DD17+
op woensdag 6-11, GD17+ op donderdag 7-11.
10. De jeugdonderdelen worden in het weekend gespeeld, bij voldoende inschrijvingen
starten deze al op vrijdagavond
11. Inschrijven kan via toernooi.nl tot en met 30-10-2019, 24.00 uur Tot dit moment is
het mogelijk je inschrijving terug te trekken.
12. Het inschrijfgeld bedraagt: Dubbelspel per speler: € 10,00, via pin te betalen aan de
bar.
13. De actuele rating wordt opgehaald op 31-10-2019 om 18.00 uur aan de hand van de
dan geldende ratingstand volgens de gegevens van de KNLTB, tenzij de toernooileider
anders beslist.
14. Indien de inschrijving niet wordt geaccepteerd of is uitgeloot ontvang je uiterlijk 0211-2019 via de mail bericht.
15. Het toernooi wordt gespeeld op 10 smashcourt banen.
16. Van Dinsdag t/m vrijdag worden de eerste partijen gepland om 19.00 uur. De laatste
partijen worden gepland om 21.40 uur.
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17. De avonden beginnen om 18:00 met een eenvoudig buffet. Dit is bij de prijs
inbegrepen.
18. het finale weekend starten de partijen om 9.00 uur. Op zaterdag 9-11-2019. Wordt
de laatste wedstrijdronde gepland om 16.00 uur. Meldmoment bij de toernooileiding
15 minuten voor de geplande aanvangstijd.
19. Als uitloop wordt veroorzaakt door slechte weersomstandigheden en/of overmacht,
beslist de toernooileiding. Vrijdag 8 november is vrijgehouden voor uitloop van deze
wedstrijden
20. De uitnodigingen voor de eerste wedstrijd ontvangt u uiterlijk 3-11-2019 via de mail.
Indien geen mail wordt ontvangen graag uiterlijk 4-11-2019 per mail of telefoon
contact op te nemen met de toernooileiding.
21. In de afvalschema’s zijn 2 prijzen beschikbaar. Indien speler/spelers besluiten geen
finale te spelen om wat voor reden dan ook, vervalt de 2e prijs.
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