Bijzondere toernooibepalingen
Menzis Nationale Jeugd Kam pioenschappen 2017 (Menzis NJK 2017)
Algem een
1.
De KNLTB organiseert de Menzis Nationale Jeugd Kampioenschappen 2017 (hierna te noemen Menzis NJK 2017), dat in de
leeftijdscategorieën t/m 12, 14 en 16 jaar meetelt voor de KNLTB jeugdranglijst als JRT*****(NJK).
2.
Voor dit toernooi gelden het Toernooireglement 2017, het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2016-2017 en deze bijzondere
toernooibepalingen.
3.
De Menzis NJK 2017 w orden in Hilversum gespeeld van 7 t/m 12 augustus 2017 (met eventuele uitloop naar 13 augustus).
4.
Gespeeld w ordt in de volgende leeftijdscategorieën: JE, ME, JD en MD t/m 12 jaar (geboren in 2005 of later), JE, ME, JD en MD t/m
14 jaar (geboren in 2004 of 2003), JE, ME, JD en MD t/m 16 jaar (geboren in 2002 of 2001) en JE, ME, JD en MD t/m 18 jaar
(geboren in 2000 of 1999).
5.
In alle leeftijdscategorieën w ordt gespeeld volgens het afvalsysteem. Er w ordt geen troosttoernooi gespeeld.
6.
Er w ordt niet gespeeld om de 3e en 4e plaats.
7.
Alle partijen in het enkelspel w orden gespeeld om tw ee gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6.
8.
Alle partijen in het dubbelspel w orden als volgt gespeeld:

Gespeeld w ordt om tw ee gewonnen sets, in de 1 e en 2e set een tiebreak bij de stand 6-6.

Een eventuele 3e set w ordt gespeeld als een beslissende w edstrijdtiebreak (10 punten).

Het Beslissend Punt Systeem is van toepassing.
Inschrijving en acceptatie
9.
Inschrijving voor de Menzis NJK 2017 is alleen digitaal mogelijk via Mijn KNLTB.
10.
De inschrijving voor de Menzis NJK 2017 t/m 12, 14, 16 en 18 jaar sluit op vrijdag 14 juli 2017 om 14.00 uur.
11.
Inschrijven in een hogere leeftijdscategorie is niet mogelijk.
12.
Alleen spelers die beschikken over de Nederlandse tennisnationaliteit kunnen deelnemen aan de Menzis NJK 2017.
13.
De deelnemers dienen beschikbaar te zijn op de in deze bijzondere toernooibepalingen vermelde data en tijden.
14.
Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan w el deel te nemen aan een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi met
overlappende speeldagen. Als dit w el gebeurt, w ordt men voor beide toernooien uitgesloten.
15.
Alleen de geaccepteerde spelers voor het enkelspel zijn gerechtigd zich in te schrijven voor het dubbelspel. Inschrijven kan via
toernooi.nl of tijdens de NJK 2017 bij de toernooileiding. De deadlines zijn als volgt:

Jongens en meisjes t/m 12 en 14 jaar: uiterlijk t/m maandag 7 augustus 2017 om 18.00 uur.

Jongens en meisjes t/m 16 en jongens t/m 18 jaar: uiterlijk t/m dinsdag 8 augustus 2017 om 18.00 uur.

Meisjes t/m 18 jaar: uiterlijk t/m w oensdag 9 augustus 2017 om 13.30 uur.
16.
Acceptatie geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn op basis van de acceptatiecriteria Menzis NJK 2017.
17.
Gestreefd w ordt om de acceptatie op maandag 31 juli 2017 (Menzis NJK 2017 t/m 12 en 14 jaar) / maandag 24 juli 2017 (Menzis NJK
2017 t/m 16 en 18 jaar) in MijnKNLTB te publiceren.
18.
Het inschrijfgeld voor het enkelspel bedraagt € 25,00 en voor het dubbelspel € 10,00, en geschiedt per automatische incasso.
19.
Deelnemers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elk onderdeel w aarin zij w orden geaccepteerd te voldoen, onafhankelijk van
deelname.
20.
Bij verhindering dient onmiddellijk de afdeling Toptennis in Amersfoort (088-1302600) in kennis te w orden gesteld.
Iedere deelnemer die zich na acceptatie, om w elke reden dan ook, terugtrekt uit de Menzis NJK 2017 middels een w alk-over of
opgave, dient een terugtrekkingsformulier in te vullen. De deelnemer legt binnen vier dagen na afloop van de Menzis NJK 2017 een
volledig ingevuld formulier over, te dow nloaden via de w ebsite van de KNLTB. Het formulier en eventueel bew ijsmateriaal dienen
gestuurd te w orden naar: KNLTB Bondsbureau, Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort of scannen en e-mailen: jeugdranglijst@knltb.nl
21.
Reserves in de leeftijdscategorieën t/m 12 en 14 jaar kunnen uiterlijk w orden opgeroepen tot op het moment van de eerste loting van
de JRT** in w eek 32. Reserves t/m 16 en 18 jaar w orden opgeroepen op basis van artikel 37 lid 4 uit het Toernooireglement 2017.
Plaatsing, loting en aanvang
22.
De plaatsing geschiedt voor aanvang van de Menzis NJK 2017 onder verantw oordelijkheid van de technische staf.
23.
De loting vindt per leeftijdscategorie plaats in aanw ezigheid van de bondsgedelegeerde uiterlijk op de dag voorafgaande aan de
eerste speeldag van de betreffende leeftijdscategorie.
24.
De uitkomst van de loting, de aanvangstijden van de eerste speelronde en het banenschema van elke speeldag w orden gepubliceerd
op www.toernooi.nl.
25.
Voor de eerste partij ontvangt de deelnemer dus geen schriftelijke of telefonische oproep, of een oproep per e-mail. Vervolgpartijen
verneemt de deelnemer tijdens het toernooi. De deelnemer dient zich daarvoor bij de toernooileiding te melden.
26.
Door de toernooileiding w ordt per speeldag een banenschema (order of play) opgesteld. Deelnemers zijn zelf v erantwoordelijk voor
het toezien op de voortgang van de order of play en dienen bij het vrijkomen van de aangew ezen speelbaan zich direct speelkla ar bij
de toernooileiding te melden. Onder speelklaar w ordt verstaan: alle voorbereidingen getroffen en direct beschikbaar om de baan op te
gaan.
27.
Een deelnemer is verplicht zich direct na aankomst op het park en minimaal 30 minuten voor aanvang van de partij zich te melden bij
de toernooileiding.
28.
Deelnemers zijn, w anneer de toernooileider hier om vraagt, verplic ht, alvorens hun eerste te spelen partij, hun ledenpas,
Identiteitskaart of Paspoort aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie. Te late melding betekent uitsluiting van deelname,
tenzij de toernooileiding anders beslist.

29.
30.
31.
32.
33.

Op partijen vangen dagelijks om 9.00 uur aan. De laatste partijen beginnen of hervatten niet later dan 19.00 uur voor de
leeftijdscategorieën t/m 12 en 14 jaar en 20.00 uur voor de leeftijdscategorieën t/m 16 en 18 jaar.
Indien een deelnemer 5 minuten na afroep door de toernooileider of na het volgens de order of play beschikbaar zijn van de
aangew ezen speelbaan niet speelklaar is, w ordt de partij aan de tegenstander gew onnen gegeven. In uitzonderlijke gevallen, naar
oordeel van de toernooileider, kan de toernooileiding hiervan afwijken en de partij opnieuw vaststellen.
Deelnemers zijn verplicht hun partij op het door de toernooileiding of toezichthouder vastgestelde tijdstip te beginnen, ook als er geen
scheidsrechter aanwezig is. Een door de hoofdscheidsrechter of toernooileiding aangew ezen scheidsrechter kan door de deelnemers
niet w orden geweigerd.
Eventuele w ijzigingen tijdens de Menzis NJK 2017 in het banenschema of de speeldagen en -tijden zijn terug te vinden op
www.knltb.nl/njk of www.toernooi.nl.
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het zich op de hoogte stellen van het banenschema en de speeldagen en -tijden.

Accom modatie en organisatie
34.
Gespeeld w ordt op de gravelbanen van Tulip Tennis Center.
Sportpark Berestein, Kininelaantje 12, 1216 BZ Hilversum
De toernooileiding behoudt zich het recht voor om, indien nodig naar oordeel van de toernooileider, partijen in de dubbelspelen te
laten (af)spelen op overdekte banen.
35.
Gespeeld w ordt met gele Dunlop Fort MAX TP ALL COURT ballen.
36.
De toernooileiding heeft de bevoegdheid een partij naar een andere baan te verplaatsen, ook als deze reeds is begonnen. De
toernooileiding behoudt zich het recht voor om partijen te laten (af)spelen bij kunstlicht en, indien nodig naar oordeel van de
toernooileiding, partijen te laten (af)spelen op een ander park.
Toernooileiding:
Hans en Gila Langen (Tel. 078-6840380 / 06-30712206)
Tonny Hageman
Bondsgedelegeerde:
Oliver Geenen (Tel. 06-51941223)
Hoofdscheidsrechter:
Piet Nachtzaam
37.
De bondsgedelegeerde is bereikbaar om de rechten en de plichten van de deelnemers te garanderen, zoals deze zijn vastgelegd in
de bepalingen van het Toernooireglement, het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2016-2017 en deze bijzondere
toernooibepalingen.
Overige bepalingen
38.
De w innaar en winnares van de Menzis NJK t/m 18 jaar ontvangen een Wildcard voor het hoofdtoernooi van het Future tennistoern ooi
in Rotterdam in w eek 34.
39.
Een deelnemer is verplicht om de voorschriften inzake de reclamecode in acht te nemen en het juiste tennisschoeisel te dragen voor
het spelen op de genoemde banen.
40.
Tijdens het toernooi w ordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen omtrent de administratieve overtredingen (AO)
zijn van toepassing. De toezichthouder / stoelscheidsrechter is belast met de uitvoering van het SPS. Tevens corrigeert hij
overtredingen van deelnemers tegen spelregels.
41.
De KNLTB stelt deelnemers aansprakelijk voor door hen toegebrachte schade (bijvoorbeeld bevuiling of vernieling) aan de
accommodatie.
42.
Met het insturen van een inschrijving geeft een deelnemer aan kennis te hebben genomen van de bijzondere toernooibepalingen van
de Menzis NJK 2017.
43.
In geval w aarin deze bijzondere toernooibepalingen, het Toernooireglement 2017 en het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 20162017 niet voorzien, beslist de toernooileiding na overleg en met toestemming van de bondsgedelegeerde.
44.
Wanneer in dit reglement voor een persoon de mannelijke vorm w ordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld, tenzij uit
de strekking van het artikel anders blijkt.
45.
Voor meer informatie over de Menzis NJK 2017 kun je terecht op www.knltb.nl/njk.

