Bijzondere toernooibepalingen
Nationale Kampioenschappen
Senioren 35+ outdoor 2020
(17 – 23 augustus 2020)
Algemeen
1.
De partijen worden gespeeld volgens het toernooireglement van de KNLTB en staan open voor
KNLTB- leden met de Nederlandse tennisnationaliteit.
2.
De Nationale Kampioenschappen Senioren 35+ outdoor 2020 (NKS 35+ outdoor 2020) worden
verspeeld van maandag 17 augustus tot en met zondag 23 augustus 2020; toernooinummer
2003845.
3.
De partijen beginnen doordeweeks voor 65+ vanaf 12.00 uur en tot 65+ vanaf 17.30 uur en worden
niet later dan 21.30 uur gestart. Indien nodig kan er in het voorweekend (15 en 16 augustus 2020)
worden gespeeld (van 10.30 tot ca. 19.00 uur). Let op: eventuele kwalificatiewedstrijden in
voorweekend op 15 en 16 augustus (zie art 10b)
Indien je gedurende deze tijden (gedeeltelijk) niet beschikbaar bent, dan dien je dat bij inschrijving
reeds te vermelden.
4.
Het toernooi wordt gespeeld in de onderdelen HE 35, DE 35, HE 40, DE 40, HE 45, DE 45, HE 50,
DE 50, HE 55, DE 55, HE 60, DE 60, HE 65, DE 65, HE 70, DE 70, HE 75, DE 75, HE 80, DE 80,
HE 85, DE 85, HE 90, DE 90. De onderdelen 90+ worden niet verwerkt voor DSS. De (gemengd)
dubbels worden verspeeld in de onderdelen: HD 35/40/45, HD 50/55, HD 60/65, HD 70/75, HD
80/85, DD 35/40/45, DD 50/55, DD 60/65, DD 70/75, DD 80/85, GD 35/40/45, GD 50/55, GD 60/65,
GD 70/75, GD 80/85.
5.
In geval er 13 of meer deelnemers zijn per onderdeel, kan de toernooileiding besluiten tot het laten
verspelen van een of meerdere kwalificatiepartijen.
6.
In het enkelspel wordt er gespeeld om twee gewonnen ‘tie-break-sets’, d.w.z. twee gewonnen sets
en een tie-break (7) bij de stand 6-6 in iedere set. Uitzondering hierop geldt hiervoor de dames en
heren vanaf 70 jaar. Voor hen geldt: De beslissende 3e set zal worden gespeeld als
wedstrijdtiebreak, tot en met tien.
7.
In de dubbels wordt geen derde set gespeeld, maar een wedstrijdtiebreak, tot en met tien.
Inschrijving en acceptatie
8.
Spelers dienen in te schrijven via www.knltb.nl/tennissers/kampioenschappen/nks-outdoor
(www.toernooi.nl)
9.
De inschrijving sluit op woensdag 5 augustus 2020 om 24.00 uur. Uitsluitend complete inschrijvingen
worden in behandeling genomen.
10.
Beschikbaarheid:
a. Je mag in maximaal drie onderdelen inschrijven, als je dagelijks vanaf 17.30 uur beschikbaar
bent. Je mag dan geen verhinderingen hebben.
b. Indien er in een schema kwalificatiepartijen gespeeld worden, is de kans groot dat deze gepland
worden in het voorweekend, d.w.z. 15 of 16 augustus. Met name in de categorie HE 45+ t/m 65+
is men verplicht hier rekening mee te houden.
c. Iedere deelnemer tot 65 jaar dient bij opmerkingen aan te geven of hij overdag wel/niet
beschikbaar is, en bij wel ook welke dagen.
d. Deelnemers in de onderdelen 65+ en ouder moeten overdag beschikbaar zijn. Zij kunnen één
verhindering opgeven op maandag t/m donderdag tot 17.30 uur.
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Als je inschrijft voor één of twee onderdelen, dan mag je, afwijkend van het vorige, op maandagof dinsdagavond verhinderd zijn. Indien je voor een dubbel inschrijft geldt de verhindering van de
partner ook als verhindering.
f. Vrijdagavond 21 augustus 2020 vanaf 17.30 uur en het finaleweekend mag je geen
verhinderingen hebben.
Spelers kunnen op grond van teveel dan wel te laat opgegeven verhinderingen worden geweigerd
dan wel uit het toernooi worden genomen.
In het dubbelspel dient het koppel als geheel te voldoen aan bovenstaande regels.
Indien je in meerdere onderdelen inschrijft, dien je er rekening mee te houden dat de kans groot is
dat je meerdere partijen op één dag dient te spelen.
De leeftijd die je op 31 december 2020 hebt bereikt, bepaalt de oudste categorie waarvoor je kan
inschrijven. Spelers kunnen echter ook inschrijven voor een jongere categorie.
De categorie-indeling van de dubbelspelen wordt bepaald door de leeftijd van de jongste speler van
het koppel.
Aanmelden voor dubbel als koppel. Let op: dubbels waarvan één der partners zich niet inschrijft
worden als niet gedaan beschouwd. Spelers dienen derhalve zelf bij de dubbelspelpartner te
informeren of deze zich al heeft ingeschreven.
Aanmelden voor dubbel als partner wanted is mogelijk. De toernooileiding bekijkt voordat de loting
plaatsvindt of je aan een andere partner wanted uit dezelfde categorie gekoppeld kunt worden.
Geaccepteerd wordt op basis van rating. De minimale rating (enkel) op de acceptatiedatum is::
Leeftijdsgroep
Rating
- DE/HE 35+, 40+
3,999
- DE/HE 45+, 50+
4,999
- DE/HE 55+
5,999
- DE/HE 60+ ,65+
6,999
- DE/HE 70+
7,500
- DE/HE 75+, 80+, 85+, 90+
geen minimale rating
De toernooileiding heeft het recht dispensatie te verlenen voor wat betreft de minimale rating. Voor
dubbels geldt de minimale rating +1.
Bij de enkelspelen worden maximaal 32 spelers geaccepteerd. Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld in
geval van teveel inschrijvingen), wordt er een selectie gemaakt op grond van de rating. Bij één of
twee inschrijvingen moet de toernooileiding het onderdeel laten vervallen of samenvoegen met een
of meer jongere onderdelen.
De toernooileiding is bevoegd een aantal wildcards (wc) toe te kennen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor het enkelspel en € 15,00 per persoon voor het dubbelspel en
wordt per IDEAL betaling geïnd. Deelnemers zijn verplicht om hiermee akkoord te gaan. Alleen
deelnemers die in het buitenland woonachtig zijn, kunnen het verschuldigde bedrag per
banktransactie vóór 6 augustus 2020 overmaken. De bankgegevens zijn op te vragen via
seniorentennnis@knltb.nl. Het inschrijfgeld is verschuldigd voor elk onderdeel waarin een deelnemer
na loting is opgenomen onafhankelijk van het wel of niet deelnemen aan dat onderdeel. Wanneer
een onderdeel geen doorgang vindt, wordt voor dat onderdeel geen inschrijfgeld geïnd. Binnen twee
weken na afloop van het toernooi zal dit inschrijfgeld worden gerestitueerd. Spelers / Speelsters met
een rating 1 of kleiner worden vrijgesteld van inschrijfgeld.
Terugtrekking uit het toernooi dient uiterlijk op donderdag 6 augustus 2020 om 24.00 uur per email
door de toernooileiding ontvangen te zijn. De deelnemer die zich in de periode van 7 augustus t/m
23 augustus 2020 afmeldt voor het toernooi en dus niet uitkomt in een bepaald toernooionderdeel
(maar hierin wel is opgenomen), is overeenkomstig het toernooireglement toch inschrijfgeld
verschuldigd.
Aan iedere speler, die voor een toernooi in week 34 heeft ingeschreven en zich terugtrekt na de
sluitingsdatum of tijdens het toernooi kan door de Landelijke Commissie Administratieve
Overtredingen een boete worden opgelegd (zie toernooireglement)

Plaatsing, loting en aanvang
21.
De loting vindt plaats op vrijdag 7 augustus 2020.
22.
Publicatie van het speelschema vindt uiterlijk woensdag 12 augustus 2020 plaats.
23.
Alle deelnemers dienen zich minimaal een kwartier vóór het geplande tijdstip van de door hen te
spelen partij te melden bij de toernooileiding en zij moeten bij de toernooileiding informeren naar hun
volgende partij voor ze het park verlaten. Op verzoek dienen de deelnemers hun KNLTB ledenpas
2020 aan de toernooileiding te overhandigen ter identificatie.
24.
Partijen van de leeftijdsgroepen 65+ t/m 90+ worden bij voorkeur overdag verspeeld. De finales
worden gespeeld op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2020.
25.
De deelnemers ontvangen per email bericht van hun eerste speeltijd. Indien het bericht van de
eerste speeltijd niet is ontvangen op woensdag 12 augustus 2020 dient de deelnemer zelf zijn/haar
speeltijd bij de organisatie (NKS35plus@gmail.com) op te vragen. Spelers dienen zelf de planning
van de vervolgpartijen te volgen op toernooi.nl.
Accommodatie en organisatie
26.
De toernooiorganisatie bestaat uit:
- Toernooileiders: Jan van Helvert, Frank Bruggink, Riet Sagius-van Amerongen
- Toernooicoach.: Niesje Schuckink Kool-de Vos (06 54 71 54 24)
- Hoofdscheidsrechter: wordt z.s.m. bekend gemaakt.
Het NKS 35+ outdoor 2020 wordt verspeeld op de gravelbanen van Tulip Tennis Center, Sportpark
Berestein, Kininelaantje 12, 1216 BZ Hilversum. Toernooileiding is alleen tijdens het toernooi
bereikbaar op 06-13651905.
27.
Voor vragen kun je contact opnemen met de toernooileiding via NKS35plus@gmail.com.
Overige bepalingen
28.
Er wordt gelet op administratieve overtredingen (zie toernooireglement).
29.
Er wordt met gele "Dunlop Fort Max TP" ballen gespeeld. Bij derde set nieuwe ballen met
uitzondering van wanneer derde set als wedstrijdtiebreak wordt gespeeld.
30.
Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen omtrent de
administratieve overtredingen (AO) zijn van toepassing. De hoofdscheidsrechter is belast met de
uitvoering van het SPS. Tevens corrigeert hij overtredingen van deelnemers tegen spelregels.
31.
Wanneer de (weers)omstandigheden (van welke aard ook) tijdens een toernooi van dien aard zijn
dat dit toernooi naar het oordeel van de toernooileider niet op de vastgestelde einddatum kan
worden beëindigd, kan de toernooileider besluiten dat in één of meer onderdelen alle op een
bepaalde dag (resterende) geplande partijen bekort zullen worden.
32.
Dit toernooi weegt tevens mee voor de samenstelling van de teams die deelnemen aan het WK
Senioren tennis.
33.
De toernooileiding kan vrijstelling van het spelen van een aantal ronden geven, met dien verstande
dat een vrijgestelde deelnemer ten minste drie ronden zal moeten spelen om een onderdeel te
kunnen winnen.
34.
Het aantal prijzen bedraagt twee per onderdeel. Bij poules zonder finale is er één prijs beschikbaar.
35.
In gevallen waarin het toernooireglement en de bijzondere toernooibepalingen niet voorzien, beslist
de toernooileiding in overleg met de toernooicoach.
36.
Bij voldoende belangstelling (minimaal 4 spelers) start vanaf woensdag 19 augustus 2020 een
verliezersronde enkelspel. Aanmelden dinsdagavond 19 augustus voor 20.00 uur bij de
toernooileiding. De beslissende derde set zal worden gespeeld als wedstrijdtiebreak, tot en met tien.
37.
De bondscoach Senioren adviseert de toernooileiding.
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De deelnemers zijn zich er van bewust:
- dat hun persoonsgegevens verwerkt worden, zodat zij deel kunnen nemen aan het toernooi
(ontvangen wedstrijdoproep, uitwisseling KNLTB etc.),
- dat zij geïnformeerd worden over activiteiten rondom het toernooi en over toekomstige
toernooien; spelers kunnen zich voor aanvang van het toernooi hiervoor afmelden via
seniorentennis@knltb.nl
- dat ter promotie van het toernooi er beeldmateriaal gepubliceerd kan worden.
- dat alleen met toestemming van de toernooileiding amateurfotografen op de banen foto’s mogen
nemen.
Voor meer informatie over de NKS 35+ outdoor 2020: op
www.knltb.nl/tennissers/kampioenschappen/nks-outdoor
In 2020 wordt de pilot voortgezet om meer deelnemers te genereren in de categorie DE en DD 60+
en 65 middels een NKS dagtoernooi. Ook dames in de leeftijd 70+, 75+, 80+ en 85+ worden vanaf
dit jaar in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het NKS dagtoernooi. Condities voor
dagtoernooi:
- DE 60+, 65+
minimale rating 7,500
- DE 70+, 75+, 80+, 85+
geen minimale rating
- Het dagtoernooi vindt doorgang bij minimaal 3 spelers (enkelspel) / 3 koppels (dubbelspel).
- Het dagtoernooi wordt verspeeld op zaterdag 15 augustus of op zondag 16 augustus 2020.
- De partijen worden gespeeld om korte sets (tot en met 4, met een tiebreak op 4-4).
- De finalisten van de dagtoernooien ontvangen een prijs.
- De finalisten spelen vanaf dinsdag mee in het hoofdtoernooi.
- Voor de DD dienen de speelsters zich voor dinsdag 18 augustus 2020 aan te melden bij de
toernooileiding.

