
 

 

1. De CK worden gehouden van donderdag 18 juni t/m zondag 28 juni. Er wordt in 
principe alleen op weekavonden en in het weekend gespeeld. 

2. Indien u in de periode 18 juni t/m 28 juni elders een toernooi speelt of u bent het 
eerste weekend niet beschikbaar, dan kunt u voor slechts 1 onderdeel van de CK 
inschrijven. 

3. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per onderdeel. Het inschrijfgeld moet voor aanvang 
van de eerste wedstrijd voldaan worden. 

4. De partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets. 
5. Er wordt in principe gespeeld in 4 speelsterktes; poule A voor speelsterkte 2/3/4/5, 

poule B voor 6/7 , poule C voor speelsterkte 8/9 en poule D voor de stoere 
beginners. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers in andere 
poule in te delen, en bij onvoldoende deelnemers onderdelen samen te voegen of te 
schrappen. 

6. Alle wedstrijden tot aan de halve finales worden gespeeld met eigen ballen. 
7. Finales worden gespeeld op zondag 28 juni. 
8. Alle deelnemers moeten op enigerlei wijze telefonisch/per e-mail bereikbaar zijn. 
9. Voor dubbelspel dient door beide spelers te worden ingeschreven. 
10. Indien een speler zich 15 minuten na de vastgestelde aanvangstijd niet heeft 

gemeld, kan de wedstrijd aan de tegenpartij gewonnen worden gegeven. 
11. Alle deelnemers zijn verplicht zich te onderwerpen aan de beslissingen van de  

wedstrijdleiding. 
12. Deelname aan de clubkampioenschappen door de jeugd mag alleen in overleg met 

de wedstrijdleiding. 
13. De inschrijving sluit op vrijdag 12 juni! 
 
 
Wedstrijdleiding: Lisette, Natascha, Renate, Marit, Annemiek, Jelle & Bart 
 
Telefoon: 071-4018451 
 
E-mail: ck@zee-en-duin.nl 
 

De toernooi-organisatie nodigt uitdrukkelijk nieuwe leden en 
beginners uit om in te schrijven voor de CK 2015. Uiteraard 
speelt u tegen spelers van gelijke speelsterkte. Schroom niet en 

geef u op! 

Wedstrijdreglement Clubkampioenschappen 2015 L.T.C. Zee en Duin 

Persoonlijke gegevens: 

Naam / Voorletters:  Geslacht:   m  /   v 

Adres:  

Postcode:  Plaats:  

Tel. Privé:  Tel. Werk:  

Tel. Mobiel:  Geb. datum:  

E-mail:  

KNLTB nummer:    

Speelsterkte enkel:  Speelsterkte dubbel:  
 
 

Onderdelen (Vul in welk niveau u meedoet.) 

Heren enkel           A/B/C/D    

Dames enkel          A/B/C/D    

Heren dubbel         A/B/C/D  Partner:  

Dames dubbel        A/B/C/D  Partner:  

Gemengd dubbel   A/B/C/D  Partner:  

 
Verhinderingen (aankruisen wanneer NIET beschikbaar) 

 9.00 10.30 12.00 13.30 15.00 16.30 18.00 19.30 na 21.00 

Donderdag 18 juni          

Vrijdag 19 juni          

Zaterdag 20 juni          

Zondag 21 juni          

Maandag 22 juni          

Dinsdag 23 juni          

Woensdag 24 juni          

Donderdag 25 juni          

Vrijdag 26 juni          

Zaterdag 27 juni 
Zondag   28 juni 

Zaterdag per onderdeel 1 dagdeel beschikbaar 
Zondag geen verhinderingen toegestaan 

 

Inschrijfformulier Senioren Clubkampioenschappen 2015  
L.T.C. Zee en Duin 

18 juni t/m 28 juni 
(Let op! Finales worden gespeeld op zondag 28  juni) 

Als het even kan inschrijving online invoeren. 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1E98AFA
5-F1BF-454F-BC16-EC22E865ABBB of http://www.zee-en-
duin.nl/ 
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