Wedstrijdbepalingen 19e pannenkoekentoernooi 2021
1. Het toernooi is bedoeld voor de beginnende en de ervaren toernooi- en
competitiespeler.
2. Inschrijven is mogelijk in één categorie :
- Rood (mini -8 jaar geb. jaren 2013 of later) : De wedstrijd bestaat uit één tiebreak tot de 7. Wie het
eerste 7 punten wint, heeft gewonnen (7-6 is einde partij). Je serveert om beurt.
- Oranje (midi 8 tot 10 jaar geb. jaren 2013 - 2012 - 2011) : De wedstrijd bestaat uit 4 gewonnen
games. Je speelt met het Beslissend Punt Systeem : bij 40-40 levert het winnende punt de game
op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant de serveerder het punt moet spelen. Bij een 3 – 3 stand
in games wordt een beslissende game gespeeld. Bij een oneven gamestand wissel je van
speelhelft. Je serveert om beurt, mag bovenhands en onderhands. De bal mag niet eerst stuiten.
Als de eerste poging fout gaat, mag je nog een keer serveren.
- Groen (10 tot 12 jaar geb. jaren 2011 - 2010 - 2009) : Je speelt om 2 gewonnen sets tot 4 games
met een verschil van 2 games (bv. 4-2 of 5-3). Bij de stand 40-40 geldt het Beslissend Punt
Systeem, het winnende punt levert de game op. De ontvanger bepaalt vanaf welke kant de
serveerder het punt moet spelen. Bij stand 4 – 4 en 3e set wordt een tiebreak gespeeld tot 7 met
een verschil van 2 punten.
- geel (vanaf 11 t/m 17 jaar geb. jaren 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 – 2005 – 2004) op
speelsterkte (6 – 7 – 8 – 9) : in de vorm van 2 gewonnen sets. Bij stand 6 – 6 tiebreak tot 7 met 2
punten verschil. Bij gelijke setstand is de 3e set een supertiebreak tot 10 met 2 punten verschil.
3. Bij tijdsgebrek en in bepaalde weersomstandigheden (te nat, te warm, …) kan worden overgegaan tot
het spelen van verkorte sets (4 – 4, tiebreak) en 3e set supertiebreak.
4. De wedstrijden worden in een poulesysteem gespeeld. De winnaars van de poules worden geplaatst in
een afvalsysteem.
5. Het toernooi wordt gespeeld van vrijdag 3 september t/m zondag 5 september 2021.
6. Het inschrijfgeld bedraagt 6,00 euro per persoon. Voor de categorieën rood en oranje 3,00 euro.
7. Ingevulde inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden bij :
Chantal de Bruyn : Jac. Jordaensstraat 58, 4567 DE Clinge 0114-851654 of 06-55155101
chdebruyn@zeelandnet.nl
Nicole van de Walle : Gravenstraat 67, 4567 AB Clinge 06-23338469
nicole.vandewalle@planet.nl
Of inschrijven via www.toernooi.nl Niet via MijnKNLTB.
8. De inschrijftermijn voor het toernooi sluit op zondag 29 augustus 2021.
9. Een speler is verplicht het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravelbanen.
10. Een deelnemer is verplicht ten minste 15 minuten voor de aanvang van zijn/haar wedstrijd aanwezig te
zijn en zich bij de wedstrijdleiding te melden.
11. Deelnemers krijgen via de mail hun wedstrijdtijden doorgestuurd.
12. De wedstrijdleiding is tijdens het toernooi te bereiken op : Tel. 0114-311947
Inschrijfformulier 19e pannenkoekentoernooi 2021 Game 78
Vrijdag 3 september t/m zondag 5 september 2021
Voornaam …………………………………………….
Adres ………………………………………………….
Tel/gsm ……………………………………………...
Geboortedatum ………………………………………
KNLTB nummer ……………………………………..

Achternaam ………………………………………….
Postcode …………. Woonplaats ………………….
Email ………………………………………………….
Jongen/meisje
Vereniging ……………………………………………

Gelieve aan te geven of je rood, oranje, groen of geel speelt.
Bij groen en geel de verhinderingen aanduiden met xxxx

rood
oranje
groen

geel 9
geel 8
geel 7
geel 6

wordt gespeeld op zondag 05/09 van 11.00 tot ± 14.00 (geen verhinderingen mogelijk)
wordt gespeeld op zondag 05/09 van 11.00 tot ± 14.00 (geen verhinderingen mogelijk)
10.00 11.15 12.30 13.45 15.00 16.15 17.30 18.45 20.00
vrijdag 03/09
xxxx xxxx xxxx
xxxx
zaterdag 04/09
zondag 05/09
10.00 11.15 12.30 13.45 15.00 16.15 17.30 18.45 20.00
vrijdag 03/09
xxxx xxxx xxxx
xxxx
zaterdag 04/09
zondag 05/09

Opmerkingen : ……………………………………………………………………………………………………

