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Datum Menzis NOJK t/m 14 jaar

Woensdag 14 t/m zondag 18 maart 2018

Locatie

Sportcentrum De Rhijenhof
Noordweg 44a, 2548 AC Den Haag
Route zie: www.rhijenhof.nl

Parkeren

P1: Sportcentrum de Rhijenhof, Noordweg 44a in Den
Haag
P2: SV VELO, Noordweg 26 in Den Haag

Toernooiorganisatie

KNLTB en Burgersdijk tennis

Toernooileiding

Tonny Hageman en Gila Langen
Telefoonnummer (06-30712206)

Hoofdscheidsrechter

Koos van Luyn

Fysiotherapeut

Jan de Wit / Jesper Put / Kevin Sprengers

Bondsgedelegeerde

Hans Langen (06-30712206)

Verhindering

Bij verhindering direct contact opnemen met de afdeling
Toptennis, tel. 088-1302600. Iedere deelnemer die zich
voor het toernooi afmeldt, dient binnen vier dagen een
terugtrekkingsformulier te overleggen. Het
terugtrekkingsformulier is te downloaden via knltb.nl.
Afmeldingen na dinsdag 13 maart 17.00 uur kunnen
gemeld worden bij toernooileiding.
Bij afmelding tijdens de NOJK direct contact
opnemen met de toernooileiding.

Aantal deelnemers

32

Ledenpas

Deelnemers zijn, wanneer de toernooileider hier om
vraagt, verplicht, alvorens hun eerste te spelen partij, hun
ledenpas aan de toernooileiding te overhandigen ter
identificatie. Te late melding betekent uitsluiting van
deelname, tenzij de toernooileiding anders beslist.

Toernooiopzet




Afvalschema.
Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen
sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6.












Geen Beslissend Punt Systeem.
Er wordt geen troosttoernooi gespeeld
Indien byes noodzakelijk zijn, dan worden deze
toegewezen aan de geplaatste deelnemer in volgorde
van plaatsing.
Er wordt gespeeld volgens het 'followed-by'-systeem;
banen worden vooraf toegewezen.
Er wordt door de toernooileiding per toernooi dag een
banenschema (order of play) opgesteld.
Deelnemers dienen zelf het verloop van de partijen
op hun baan te volgen en bij het vrijkomen van de
baan zich direct speelklaar bij de toernooileiding te
melden. Onder speelklaar wordt verstaan; alle
voorbereidingen getroffen en direct beschikbaar om
de baan op te gaan.
In het banenschema zijn 'not-before'-tijden
opgenomen. Dat zijn de vroegste begintijden voor de
aangegeven speelronde.
Elke partij op elke baan kan verplaatst worden.
Nieuwe regel: doorspelen tijdens een netservice
Internationaal gebeurt het al en bij de NOJK 2018
gaan we dit voor het eerst invoeren: doorspelen bij
een netservice! Het betekent dat een geserveerde bal
die de netband raakt en goed is, in het spel is en er
doorgespeeld moet worden. Wij vragen je dit goed
met jouw trainer te communiceren, zodat hij of zij hier
aandacht aan kan besteden en jij je optimaal kan
voorbereiden op de nieuwe regel.
Graag verwijzen wij je naar de Tennisspelregels
bijlage IV 'Alternatieve procedures en telmethoden'
voor meer informatie.

Speelschema (onder voorbehoud)

Zie bijgevoegd speelschema.

Melding

Deelnemers zijn verplicht zich direct na aankomst te
melden bij de toernooileiding. Dus let op; ook
vóór eventueel inspelen eerst melden.
Iedere deelnemer moet zich een half uur vóór aanvang
van de eerste partij hebben gemeld bij de
toernooileiding.
Voor aanvang van de partij zijn deelnemers zelf
verantwoordelijk voor het op tijd speelklaar bij de
toernooileiding verschijnen.
Indien een deelnemer 5 minuten na het vrijkomen van
zijn speelbaan niet speelklaar is, wordt de partij aan de
tegenstander gewonnen gegeven. In uitzonderlijke

gevallen, naar oordeel van de toernooileider, kan de
toernooileiding hiervan afwijken en de partij opnieuw
vaststellen.
Plaatsing

Loting

De plaatsing geschiedt conform het Reglement
Jeugdranglijsttoernooien 2017-2018 en de bijzondere
toernooibepalingen.
De loting vindt plaats in aanwezigheid van de
bondsgedelegeerde.
De loting is op dinsdag 13 maart om 17.00 uur
De deelnemer kan op 13 maart na 19.00 uur op
www.toernooi.nl kijken voor het banenschema en de
aanvangstijden van de eerste speelronde.

Inspelen

Zie speelschema

Aanvang partijen

Zie speelschema

Tennisballen

Er wordt gespeeld met Dunlop Fort MAX TP ALL COURT
ballen (geel). Inspeelballen worden niet door de
organisatie verstrekt.

Soort banen

Er wordt gespeeld op 12 Hardcourtbanen (Tempomark
Grand Slam Prestige).

Gedragsregels

Het SPS (Straf Punten Systeem) is van toepassing (zie
KNLTB Toernooireglement).

Gedragscode

Wij doen een dringend beroep op jullie om de
kleedkamers tijdens de NOJK zo schoon en netjes
mogelijk achter te laten.
De KNLTB stelt deelnemers aansprakelijk voor door hen
toegebrachte schade (o.m. bevuiling of vernieling) aan de
accommodatie.
Het is ouders en andere toeschouwers niet toegestaan
consumpties in de tennishal te nuttigen.

Trainers op de baan

Trainers worden niet toegelaten op de baan.

Kleding

Gedurende de partijen is tenniskleding verplicht volgens
de voorschriften van het KNLTB Toernooireglement.

Conditie

Met nadruk wijzen wij op de eigen verantwoordelijkheid
met betrekking tot de gezondheid: je kunt alleen deel-

nemen als je in goede gezondheid verkeert.
Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 25 per deelnemer. Deelname
is alleen mogelijk indien de ouder/verzorger
instemt met automatische incasso van het inschrijfgeld.
Daartoe dient het webformulier volledig ingevuld en
uiterlijk dinsdag 6 maart verzonden te worden.
Het inschrijfgeld wordt na de Menzis NOJK 2018
afgeschreven.

Verbod op inschrijving in meer dan
één toernooi

Conform het gestelde in het KNLTB Toernooireglement
(artikel 33) is het niet toegestaan in te schrijven voor meer
dan één goedgekeurd toernooi, waarvan de data geheel
of gedeeltelijk samenvallen.

Algemeen

Neem voldoende reistijd in verband met mogelijke verkeersopstoppingen dan wel kiezen van een verkeerde
route. Te laat melden bij de toernooileiding wordt niet
geaccepteerd.

Website

www.knltb.nl/nojk
Tijdens de Menzis NOJK worden de uitslagen en
eventuele wijzigingen dagelijks bijgehouden.

Facebook

Op Facebook is het evenement ‘Menzis NOJK’
aangemaakt. Mocht je actief zijn op Facebook, dan kan je
dit evenement aan je evenementenlijst toevoegen.

Twitter

Mocht je actief zijn op twitter gebruik dan de hashtag
#NOJK2018.

Voor vragen/opmerkingen

jeugdranglijst@knltb.nl

