REGLEMENT VIJFTIG+ CIRCUIT LIMBURG 2022
1. Deelname staat open voor leden van de KNLTB die tenminste 50 jaar oud/jong zijn.
2. Er kan worden ingeschreven in twee klassen voor de disciplines gemengd dubbel (vrijdag),
damesdubbel (maandag) en herendubbel (maandag). 1e klasse voor dubbelspeelsterktes cat. 5, 6 en
7 en 2e klasse cat. 7, 8 en 9.
3. Een team bestaat uit 4 personen.
4. Spelers van het Vijftig Plus Circuit mogen maximaal speelsterkte cat. 5 hebben.
5. Een deelnemer mag op de speeldag maximaal 2 partijen spelen.
6. Getracht wordt de teams in te delen in een poule van minimaal 6 teams.
7. Alle teams uit een poule ontmoeten elkaar op de speeldag op één park, in principe tussen 10.00 en
15.00 uur.
8. Het ontvangende team ontvangt de andere teams en regelt de partijen in overeenstemming met dit
reglement. Indien er poules met een oneven aantal teams ontstaan, zal het ontvangende team die
dag zelf niet spelen (ontvangende team is dus gastheer op de ‘vrije speeldag’ voor alle andere
teams).
9. Er wordt in principe op 3 banen gespeeld. Bij verenigingen met slechts 2 banen wordt met een
aangepast tijdschema gespeeld. Meer banen mogen uitsluitend worden gebruikt indien door slechte
weersomstandigheden partijen moeten worden ingehaald. Indien een poule uit 8 teams bestaat moet
er op vier banen worden gespeeld.
10. De partijen duren 60 minuten, waarvan 5 minuten inspeeltijd en 5 minuten om de banen te vegen.
11. Het begin- en eindsignaal wordt centraal gegeven. Als het eindsignaal klinkt, is de partij afgelopen (de
rally wordt dus NIET afgespeeld).
12. De spelers dienen de games gedurende de 50 minuten speeltijd door te tellen (er worden dus geen
sets gespeeld).
13. De winnaars krijgen 4 punten. Bij een gelijkspel krijgen beide koppels 3 punten.
De verliezers krijgen per 3 behaalde games 1 punt, met een maximum van 3 punten.
Indien het verschil slechts 1 game bedraagt, dan krijgen de winnaars 4 punten en de verliezers 3
punten.
14. Indien een team de partijen op een bepaalde speeldag niet speelt, gaan alle punten naar de
tegenstander van die dag. Het niet-aanwezige team krijgt geen punten.
15. De captains houden zelf, op het ‘uitslag-verzamel-formulier’, de tussen- en eindstanden bij van de in
zijn/haar poule gespeelde partijen.
16. Het thuisspelende team zorgt voor minimaal 3 nieuwe ballen per baan.

17. Het thuisspelende team biedt in de pauze (12.00 - 13.00 uur) de overige deelnemers een eenvoudige
lunch aan. De kosten voor de lunch zijn voor de ontvangende vereniging.
18. Het is ook mogelijk dat personen van verschillende verenigingen samen één team vormen. Dit
samengestelde team dient in dit geval kenbaar te maken welke vereniging als gastheer optreedt.
19. Na afloop van het circuit dient het uitslagenformulieren opgestuurd te worden naar de KNLTB, t.a.v.
Marcella van Leeuwen, Postbus 8021, 1180 LA Amstelveen (of per mail naar
m.vanleeuwen@knltb.nl).

