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Inleiding
De KNLTB omarmt beachtennis. Vanuit de tennisbond is er een platform voor alle beachtennis
informatie. Vanuit dit platform wordt er gestreefd naar minimaal een jaarlijkse kalender met alle
beachtennis toernooien, een overzicht van beachtennis locaties en een nationale beachtennis
ranglijst.
In bijlage staat een introductie van de begrippenlijst.

Beachtennis toernooivormen
Er zijn 5 verschillende toernooi soorten, die meetellen voor de ranglijst.
• Nederlands Kampioenschap beachtennis.
• ITF beachtennis toernooi.
• KNLTB eredivisie beachtennis.
• Ranglijst beachtennis toernooi.
• Recreatie beachtennis toernooi.
Al deze verschillende toernooi vormen komen in aanmerking komen voor ranglijst punten. De
toernooien worden vermeld op de website van de KNLTB.

toernooien
NK
beachtennis
ITF toernooien
KNLTB
Eredivisie
Ranglijst
toernooien
recreatie
toernooien

organisatie

# per jaar

Max per weekend

Bijzonderheden
KNLTB
wedstrijdbepalingen

KNLTB
1 tot 2
Organisatoren
toekenning van
aangemeld bij KNLTB ITF via KNLTB

1

KNLTB
Min. 4
Organisatoren
toekenning van
aangemeld bij KNLTB KNLTB

1
1

ITF richtlijnen
KNLTB
wedstrijdbepalingen
KNLTB
wedstrijdbepalingen

Iedereen

onbeperkt

vrij

onbeperkt

1

Bijlage B: uitwerking alle toernooi vormen
Voor deze toernooien geldt dat de officiële regels voor beachtennis gehanteerd worden. Deze
regels zijn te vinden op de KNLTB en de ITF website.
•
•

KNLTB website
ITF website
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Toekennen en toelichting toernooien
Toernooien die op de KNLTB beachtennis kalender willen komen moeten worden aangemeld.
De aanvraag moet worden goedgekeurd door de KNLTB.
>> De wedstrijdleider is verplicht de resultaten te rapporteren met volledige deelnemerslijst en
zowel voor- als achternaam.
Recreatie toernooien
Recreatie toernooien zijn vrij in hun toernooiopzet, mits de regels van beachtennis gehanteerd
worden. Differentiatie is mogelijk is aanbod van de categorieën “recreatie” en “recreatie hoog”.
“Recreatie-hoog” kan aangeboden worden bij meer dan 8 aangemelde teams.
Aanmelding kan door een mail te sturen naar de KNLTB (k.beachtennis@knltb.nl) en het
vermelden van onderstaande informatie.
Datum Locatie Categorie Organisatie

Inschrijven en informatie

KNLTB Eredivisie
Het KNLTB eredivisie toernooi concept is een toernooi vorm voor de fanatieke spelers. Het doel
van de KNLTB eredivisie is promotie van beachtennis en uitdagend wedstrijdaanbod. De KNLTB
registreert de inschrijvingen en wijst de locaties toe. De organisatie op de wedstrijddag ligt bij de
locatie.
Toewijzing voor de eredivisie gebeurt door de KNLTB. Voor 1 maart zijn de toernooien
toegewezen en locatie moeten aan de volgende voorwaarde voldoen.
- Minimaal 4 velden.
- Leveren van een toernooi organisator voor de eredivisie dag.
- Organisatie van een recreatie toernooi.
- Opzet toernooi in overleg met de KNLTB.
Ranglijst toernooien
Bij ranglijst toernooien zijn aanzienlijk meer punten te verdienen voor de ranglijst. Organisatoren
en locaties die aangemeld zijn bij de KNLTB kunnen een ranglijst toernooi aanvragen. Voor de
organisatie van ranglijst toernooien gelden de uniforme wedstrijdbepalingen (zie bijlage B) van
de KNLTB.
Aanvragen zomerperiode
Aanvragen tijdens de zomerperiode (zomer loop t van 1-april t/m 1 november) van ranglijst
toernooi moeten voor 1 maart van dat jaar bij de KNLTB aangevraagd zijn. Toezegging
toernooien door KNLTB wordt voor 16 maart verzorgd.
Aanvragen winterperiode
Indoor kunnen ook ranglijst toernooien gehouden worden. In het winterseizoen (nov-april)
hanteren we de regel dat dit er 1 per maand kan zijn. Aanvragen moeten gedaan worden voor 1
september. Indien meerdere aanvragen per maand verdelen we op basis van spreiding over
locaties en behaalde resultaten in het verleden.
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KNLTB Beachtennis Ranglijst (KBR)
Punten voor de KNLTB beachtennis ranglijst (KBR) zijn vanaf 2016 beschikbaar. Punten zijn te
verdienen op toernooi die staan op de KNLTB beachtennis kalender. Deze worden gepubliceerd
op de website http://www.knltb.nl/tennissers/beachtennis
De nieuwe ranking zal worden gepubliceerd in de eerste week van elke maand. Hierbij zijn de
toernooien verwerkt die 2 weken voor de publicatiedatum afgerond zijn.
Uitgangspunten KBR
• Bij alle toernooien worden de ITF beachtennis reglementen gehanteerd, deze zijn te
vinden op http://www.knltb.nl/tennissers/beachtennis
• De totale ranglijstpunten zijn gebaseerd op een speler zijn resultaten uit de periode van
de afgelopen 52 weken. Punten vervallen als ze een jaar geleden behaald zijn.
• De punten behaald op het NK blijven bestaan tot het NK van het jaar erna afgerond is.
• Behaalde ITF punten gelden ook mee voor de ranglijst. De behaalde ITF punten worden
op de publicatiedatum van de ranglijst gehaald van de ranglijst op de ITF website en
krijgen een omrekeningsfactor van x 2 (deze keuze vanwege het hoge internationale
niveau).
• Ranglijst punten worden toegekend aan alle spelers in een team op basis van de
definitieve status van hun team, deze status wordt door de wedstrijdleider van het
desbetreffende toernooi doorgegeven.
• Punten worden toegekend op basis van de gestuurde informatie van de wedstrijdleider.
Wijzigingen van de ranglijst worden alleen gemaakt op basis van informatie verstrekt
van de wedstrijdleider (vragen over toernooipunten dus via toernooileider).
• Alleen spelers uit Nederland of met een Nederlands paspoort komen op de ranglijst.
• Behaalde punten in de gemengd dubbel/enkel (GD) tellen mee voor de ranglijst.
• Er worden geen punten toegekend aan teams die zich wel ingeschreven hebben, maar
niet meespelen en niet op toernooilocatie komen.
• Indien er een gegronde reden is dat iemand niet kan spelen (bijvoorbeeld
zwangerschap) kan er bij de KNLTB aangevraagd worden of de punten voor 1 jaar
worden bevroren. Dit recht vervalt als er weer een toernooi wordt gespeeld.
Puntenverdeling voor de ranglijst
Nationaal
NK

Eredivisie

Ranglijst/

DD/HD

DD/HD & GD

NK GD/HE/DE

Recreatie hoog

Recreatie

Winner

125

45

35

18

9

Runner-up

75

25

20

10

6

Halve finalist
Kwart finalist
Laatste16

45

15/5

10

6

4

25

nvt

5

4

2

10

nvt

4

2

1

Laatste 32

nvt

nvt

3

1

1

Poule verlies

10

nvt

3

2

2

Soort toernooi

Een overzicht van de internationale punten is te vinden op de website van de ITF.
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Sponsorinkomsten & Ambassadeurschap
De KNLTB heeft een eigen sponsorbeleid en zal zelf sponoren werven. Indien er sponsoren zijn
die weerslag hebben op de lokale toernooien zal daarover vooraf gecommuniceerd worden.
Inzet van ambassadeurs is aan te vragen bij de KNLTB. Bij ITF/ranglijst toernooien proberen we
te faciliteren in de inzet van fanatieke spelers om bijvoorbeeld een clinic/demo te geven. Ook
recreatie toernooien kunnen een aanvraag doen. We proberen zoveel mogelijk de verbinding te
leggen tussen toernooien en ambassadeurs.

Contact gegevens
Tim van Pagee
Telefoon:
0648189767
Email:
k.beachtennis@knltb.nl

www.knltb/tennissers/beachtennis.nl
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Introductie: woordenlijst
1. Definities:
a) ITF: International Tennis Federation
b) KNLTB: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
c) KNLTB Beachtennis Ranglijst (KBR)
d) NK: Nederlands kampioenschap
e) EK: Europees kampioenschap
f) Spelregels: de regels, vastgesteld door de ITF, volgens welke het tennisspel dient te
worden gespeeld.
g) ITF scheidsrechter; officieel geregistreerde scheidsrechter volgens de ITF.
h) Fee voor organisatie ITF: om een ITF toernooi te organiseren moeten er
administratie kosten door de KNLTB worden betaald aan de ITF.
2. Troosttoernooi/consolation. De wedstrijdleider kan een troostronde organiseren voor
teams die eerste ronde verliezen.
3. Toernooiorganisator: de toernooiorganisatie wordt vertegenwoordigd door een
toernooileider. Deze is belast met het regelen van het toernooi waarbij hij/zij zich dient te
houden aan de reglementen beachtennis. Deze zijn te vinden op de website
www.knltb.nl/beachtennis . Ook dient er na het toernooi een Rapportage van de
uitslagen gestuurd te worden naar k.beachtennis@knltb.nl.
4. Inschrijfformulier: het formulier, dat beschikbaar wordt gesteld aan diegenen, die aan
een toernooi wensen deel te nemen, en waarop de voor de organisatie noodzakelijke
gegevens dienen te worden ingevuld. Dit formulier kan zowel op papier als elektronisch
(via internet) worden aangeboden. Afmelden dient te gebeuren volgens de beschreven
wedstrijdbepalingen.
5. De ranglijst wordt samengesteld voor de Nederlandse beachtennisser. Een Nederlandse
beachtennisser moet een Nederlandse nationaliteit bezitten.
6. Bij incorrect gedrag van de deelnemer met als gevolg het verhinderen van een juiste
uitvoering van het evenement, kan de deelnemer worden uitgesloten van het
evenement. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de
deelnemer.
7. Plaatsing. De plaatsing geschiedt uiterlijk twee dagen voor aanvang van het toernooi
o.b.v. de ranglijst. De ranking van het team wordt bij elkaar opgeteld. Indien een speler
geen ranking heeft wordt er met een ranking van “999”gerekend.
8. Loting. Na plaatsing van de deelnemers wordt het schema gecompleteerd door loting
van de overige deelnemers. De wedstrijdleider verzorgt de loting. Bye’s worden
toegewezen aan de geplaatste deelnemers in volgorde van plaatsing.
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Bijlage A: Toernooi vormen
Nederlands kampioenschap beachtennis
Organisator:
Aantal toernooien:
Categorieën:
Prijs:
Locatie:

KNLTB
1
HD/DD/GD/HE/DE
kwalificatie HD/DD voor EK.
Scheveningen

Uitgangspunten
• NK beachtennis wordt georganiseerd door de KNLTB en toelating gebeurt in o.b.v.
beachtennis ranking. Er worden 12 HD/DD teams toegelaten op gezamenlijke ranking
en er zijn 4 wildcards beschikbaar. Wildcards worden zonder uitleg geschonken aan de
teams.
Er worden 9 GD teams toegelaten op gezamenlijke ranking en er zijn 3 wildcards
beschikbaar. Wildcards worden zonder uitleg geschonken aan de teams.
• De beachtennis ranking wordt gebruikt voor de toewijzing.
• Er worden 4 wildcards uitgedeeld, deze worden door de organisatie verstrekt 7 dagen
voor de start van het toernooi en hierbij zal geen uitleg gegeven worden.
• Plaatsing van de teams gebeurt op basis van gezamenlijke ranking.
• Er worden wedstrijden gespeeld van beste of 3 sets, derde set is een super tiebreak.
• We ambiëren een NK jeugd die aantrekkelijk is en veel spelers aantrekt.
• Inschrijven dient te gebeuren 7 dagen voor het toernooi start.
• Plaatsing van de teams gebeurt op basis van gezamenlijke ranking.

Beleid uitzondering team naar internationale toernooien
Winnaars van het NK krijgen als prijs een uitzondering naar Ek (of in overleg een ander
toernooi). Hierbij wordt er betaald voor het inschrijfgeld, de reis en de overnachtingkosten. Het
bedrag per team is per 2020 gemaximaliseerd op 1500,Wanneer een speler niet voldoet aan de eisen van de ITF vervalt de uitzending.
Indien er nog plek over is voor deelname andere Nederlandse teams aan EK/WTC, worden
teams worden toegewezen door de KNLTB o.b.v.
• Internationale ranking op 1 januari van dat jaar
• Ranking nationale ranglijst op 1 januari en/of prestaties in het verleden.
De speler met de hoogste ranking kan een partner kiezen waar hij/zij het best mee speelt. Indien
een spe(e)l(st)er door omstandigheden niet kan deelnemen is zij/hij vrij om met een voorstel te
komen voor een vervangende partner. De KNLTB oordeelt over de aanvraag.
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ITF toernooi
Organisator:
Aantal toernooien:
Categorieën:
Prijs/opzet
Subsidie:
Bijzonder:

Puntentoernooi:
Op website KNLTB:
Kosten:

iedereen in afstemming met KNLTB
“onbeperkt”,
HD/DD/GD
Volgens richtlijnen ITF
Voor ITF toernooien met prijzengeld kan subsidie worden aangevraagd.
Er zijn verschillende soorten ITF toernooien. Meer informatie over de
gradaties en regels van de ITF is te lezen op de website van de ITF.
Www.itftennis.com/beachtennis
Deadline aanvraag ITF toernooi: minimaal 12 weken.
Aanmelden bij KNLTB is essentieel
Ja
Ja
Ja, Fee voor ITF bedraagt 250,- per toernooi.

KNLTB Eredivisie beachtennis
Organisator:
KNLTB in samenwerking met locatie.
Aantal toernooien:
min. 4
Categorieën:
HD/DD of GD
Prijs:
punten en 250 voor de winnaar
Locatie:
nader te bepalen.
KNLTB Eredivisie
Het KNLTB eredivisie toernooi concept is een toernooi vorm voor de fanatieke spelers. Het doel
van de KNLTB eredivisie is promotie van beachtennis en uitdagend wedstrijdaanbod. De KNLTB
registreert de inschrijvingen en wijst de locaties toe. De organisatie op de wedstrijddag ligt bij de
locatie.
De uitgangspunten voor de KNLTB eredivisie
• Inschrijving is vrij, maar hoogst geplaatste 8 heren en 8 dames van de ranglijst mogen
deelnemen aan de KNLTB eredivisie. Eindejaar ranking is leidend voor toelating. Week
voor het toernooi sluit de inschrijving.
• Indien veel inschrijvingen wordt er mogelijkerwijs ook een 1ste klasse aangeboden met
de zelfde voorwaarden alleen de helft van de ranglijst punten.
• Indien te weinig inschrijvingen kan de organisator in samenspraak met de KNLTB
spelers toevoegen.
• Partner wordt geloot. Loting gebeurt door hoogste 4 spelers te scheiden en op die
manier gelijke teams te creëren.
• Er zijn 4 KNLTB eredivisie toernooien, eerste weekend van augustus, juni, mei en juli.
Locaties worden toegewezen door KNLTB.
• Poule systeem wordt gespeeld met een finale dus 7 rondes. Start is om 11:00-17:00
uur.
• Het is een 1 daags toernooi en wedstrijden worden gespeeld obv best of 3 sets.
• Er wordt door de locatie ook een recreatie toernooi aangeboden.
• Categorieën worden gescheiden aangeboden, die kan op een afzonderlijke dag zijn in
hetzelfde weekend.
• Er zal ook 1 GD eredivisie toernooi gehouden worden (8 dames, 8 heren).
• Er worden punten voor de ranglijst toegekend aan de spelers van de eredivisie. De
spelers/speelster die bij alle eredivisie toernooien in een seizoen de meeste punten
verdient, krijgt in 2020 een prijs van 250,-.
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•
•

•

•
•

Ambitie in 2021 ook 2 tot 4 indoor eredivisie toernooien te houden.
Indien veel inschrijvingen (min 14 per onderdeel) wordt er mogelijkerwijs ook een 1ste
klasse aangeboden met de zelfde voorwaarden alleen de helft van de ranglijst punten.
1ste klasse strijd voor 50% van de ranglijst punten.
Er worden punten voor de ranglijst toegekend aan de spelers van de eredivisie. De
spelers/speelster die bij alle eredivisie toernooien in een seizoen de meeste punten
verdient, krijgt in 2020 een prijs van 250,-.
Indien spelers gelijk eindigen wordt het prijzengeld verdeeld.
Bij last minute afmelding gelden de voorgeschreven regels die hieronder staan:

aantal spelers

opzet

6 2 toernooien. 2 x poule van 3. 2 x een poule met verschillende partner.
7 Laagst geplaatste speler valt af.
8 Poule van 4 met finale

Ranglijst beachtennis toernooi
Organisator:
Organisatoren met goedkeuring van KNLTB.
Aantal toernooien:
ambitie 8 per seizoen, maximaal 1 per dag.
Categorieën:
HD/DD/GD.
Prijs:
Punten voor ranglijst.
Opzet:
invulling volgens “uniforme KNLTB beachtennis regels”.
Subsidie:
nee.
Puntentoernooi:
Ja.
Op website KNLTB:
Ja.
Uitgangspunten
1. Min 5 teams, max 8. Categorieën (HD/DD/GD) moeten gescheiden zijn.
2. In de zomerperiode mag er maximaal 2 ranglijst toernooien per organisatie/locatie
gehouden worden. Van deze 2 mag er 1 HD/DD toernooi gehouden worden en de 2e
moet een GD toernooi zijn. Voor beide geldt dat een aanvullend recreatie toernooi
verplicht is.
3. In de winterperiode mag er 1 per maand gehouden worden, evenredig verdeeld over de
aanvragen.
4. Naast ranglijst toernooi moet er een recreatie toernooi aangeboden worden. Dit kan op
dezelfde dag, een dag ervoor of het weekend ervoor.
5. Toernooi moet worden geprogrammeerd in software van toernooi.nl.
6. Er wordt 1 ranglijst toernooi per weekend toegestaan.
7. Organisatie is vrij 2 wildcards uit te delen. Overige teams moeten een ranking hebben (1
speler met ranking is voldoende voor een team).
8. Toernooien worden gepubliceerd op knltb.nl.
9. Plaatsing en toelating gebeurt o.b.v. beachtennis ranglijst.
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Recreatie beachtennis toernooi
Organisator:
iedereen
Aantal toernooien:
onbeperkt
Categorieën:
HD/DD/ GD, differentiëren in speelniveau kan via recreatie/recreatie
hoog
Prijs:
Punten voor ranglijst, indien resultaat wordt doorgegeven.
Opzet:
vrij, categorieën mogen door elkaar gespeeld worden.
Subsidie:
nee
Bijzonder:
Graag toernooi aanmelden om op website te komen en indien er punten
gegeven worden voor de ranglijst de uitslag opsturen. Dit is een eigen
keuze van de organisatie.
Naast een NK/ranglijst toernooi kan er goed een recreatie toernooi
worden georganiseerd.
Puntentoernooi:
Ja
Op website KNLTB:
Ja

Overtredingen
Indien blijkt dat de regels niet gevolgd worden zullen er geen punten toegekend worden.
Organisatie die de afspraken niet na komen kunnen mogelijkerwijs niet meer geplaatst worden
op de KNLTB beachtennis kalender en hun licentie voor een ranglijst toernooi kan afgenomen
worden.
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Bijlage B: Wedstrijdbepalingen Ranglijst beachtennis toernooi / eredivisie

Algemene gegevens
Wat
Datum beachtennis toernooi:
Aangeboden onderdelen:
Locatie beachtennis toernooi:
Inschrijven en meer informatie:
Toernooileider:
Email toernooileider
Telefoon toernooileider:
Kosten per deelnemer:
De inschrijving sluit op:

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

Algemene Wedstrijdbepalingen Ranglijst toernooi beachtennis
1. Inschrijven gebeurt voor het toernooi door de speler, de wedstrijdleiders deelt de teams
in hun categorie in.
2. Uitgangspunt is dat er bij een ranglijst toernooi wordt gespeeld om twee gewonnen
tiebreaksets. De derde set kan worden gespeeld als wedstrijd tiebreak (tiebreak tot 10).
3. De spelregels van beachtennis zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op
www.knltb.nl/beachtennis
4. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich sportief gedragen (fair play).
5. Bij discussie over toepassing van de reglementen behoudt de wedstrijdleiding het recht
voor hierover een uitspraak te doen.
6. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan het toernooi. Van de deelnemers wordt
minimaal een redelijke conditie verwacht, waarbij fysieke inspanning (meerdere
wedstrijden in één weekend) geen belemmering oplevert voor zijn/haar functioneren.
7. Indien de weersomstandigheden dusdanig zijn dat er aanpassingen moeten worden
gemaakt in de reglementen van het toernooi, dan behoudt de toernooiorganisatie zich
het recht voor aanpassingen aan te brengen en toe te passen.
8. Toernooi wordt geprogrammeerd in toernooi.nl.
9. Naast ranglijst toernooi wordt er ook een recreatie toernooi gehouden. Indeling wordt
verzorgd door organisator obv de ranglijst.
10. Eindstand Poule wordt als volgt bepaald: supertiebreak telt als (7-6).
• Aantal gewonnen wedstrijden / Saldo sets / Saldo gewonnen/verloren games /
Head to head/ coinflip.
Toelating spelers
1. Ranglijst toernooien kunnen gehouden worden door heel het land en zowel indoor als
outdoor. Er moeten minimaal 5 teams deelnemen, maximaal 8. Er mag 1 ranglijst
toernooi per dag gehouden worden.
2. Ranglijst toernooi wordt gehouden met minimaal 4 velden.
3. Plaatsing en toelating gebeurt o.b.v. beachtennis ranking.
4. Teams worden toegelaten o.b.v. hun beachtennis ranking. De ranking van beide teams
wordt opgeteld en hoe lager dat getal des te hoger in de rangorde.
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Indeling

# teams

opzet

1- 4

Min. #
velden

Geplaatste
teams

wildcards

samenvoegen met recreatie toernooi

5
6-8

1 poule > finale

1

2 Max. 2

2 poules >halve en finale

2

4 Max. 2

>> van de toegelaten teams moet er minimaal 1 speler een ranking hebben. De wildcard teams
hoeven geen ranking te hebben.

Uitgangspunten ranglijst
1. Ranglijst punten worden toegekend aan alle spelers in een team op basis van de
definitieve status van hun team, deze status wordt door de wedstrijdleider van het
desbetreffende toernooi doorgegeven.
2. Punten worden toegekend op basis van de gestuurde informatie van de wedstrijdleider.
Wijzigingen van de ranglijst worden alleen gemaakt op basis van informatie verstrekt
van de wedstrijdleider (vragen over toernooipunten dus via toernooileider).
3. Er worden geen punten toegekend aan teams die zich wel ingeschreven hebben, maar
niet meespelen en niet op toernooilocatie komen.
4. Bij 4 of minder deelnemers wordt het toernooi samengevoegd met het recreatie
toernooi.

Uitgangspunten eredivisie
De uitgangspunten voor de eredivisie
• Inschrijving is vrij, maar hoogst geplaatste 8 heren en 8 dames van de ranglijst mogen
deelnemen aan de eredivisie. Eindejaar ranking is leidend voor toelating. Week voor het
toernooi sluit de inschrijving.
• Indien veel inschrijvingen wordt er mogelijkerwijs ook een 1ste klasse aangeboden met
de zelfde voorwaarden alleen de helft van de ranglijst punten.
• Indien te weinig inschrijvingen kan de organisator in samenspraak met de KNLTB
spelers toevoegen.
• Partner wordt geloot. Loting gebeurt door hoogste 4 spelers te scheiden en op die
manier gelijke teams te creëren.
• Er zijn 4 eredivisie toernooien, eerste weekend van augustus, juni, mei en juli. Locaties
worden toegewezen door KNLTB. Opzet wordt afgestemd met de KNLTB.
• Poule systeem wordt gespeeld, start is om 11:00-17:00 uur.
• Het is een 1 daags toernooi en wedstrijden worden gespeeld o.b.v. best of 3 sets.
• Er worden punten voor de ranglijst toegekend aan de spelers van de eredivisie. De
spelers/speelster die bij alle eredivisie toernooien in een seizoen de meeste punten
verdient, krijgt in 2020 een prijs van 250,-.
• Bij last minute afmelding gelden de voorgeschreven regels die hieronder staan:
aantal spelers

Opzet

6 2 toernooien. 2 x poule van 3. 2 x een poule met verschillende partner.
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7 laagst geplaatste speler valt af.
8 poule van 4 met finale
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Bijlage C: Rapportage van de uitslagen
Het rapportagedocument geeft een rangorde van de teams die hebben meegedaan aan het
toernooi. Op basis van de resultaten worden de punten toegekend.
Na het aanmelden van het toernooi krijgen organisatoren het rapportage document toegestuurd.
Regels registratie toernooien
• Onvolledige namen worden niet meegenomen.
• Toernooi resultaten moeten in format worden aangeleverd.
• Je hebt 2 weken na eind datum van toernooi op gegevens op te sturen.
De rapportage document is te vinden op:
http://www.knltb.nl/tennissers/beachtennis/beachtenniskalender/ Onderaan bij downloads.
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