
 
 
 
Reglement 
Beachtennistoernooi 2022-TV De Mortel 
 
1:   Het toernooi wordt niet gemeld bij de KNLTB. 
 
2:   Er wordt gespeeld in de onderdelen Dames Dubbel, Heren Dubbel   
      en Gemengd Dubbel met per onderdeel de categorie beginners en  
      gevorderden. 
 
3:   Deelname aan het toernooi is voor dames en heren geboren vóór  
      13-06-2004 
 
4:   Er wordt gespeeld in een poulevorm waarbij gestreefd wordt naar  
      vier wedstrijden in de poule. De eerste twee in de poule gaan door.  
      Er wordt geprobeerd twee wedstrijden op één avond te plannen per  
      speler. 
 
 
 
 



 
 
 
5:   Elke wedstrijd heeft een zuivere speeltijd van 30 minuten en de  
      aanvang en einde van de wedstrijd wordt centraal geregeld. Na de  
      helft van de wedstrijdspeeltijd volgt signaal om van speelhelft te  
      wisselen. Bij veel inschrijvingen kan de wedstrijdleiding besluiten 
      om van deze speeltijd af te wijken. Het besluit hiertoe zal voor  
      aanvang bij het plannen van toernooi genomen en  
      gecommuniceerd worden. Het koppel dat voorop staat in de  
      planning begint de wedstrijd aan de zijde van De Sprank. Als het  
      eindsignaal volgt wordt de rally direct beëindigd en telt dit punt niet 
      mee.  
    
6:   Tussen elke wedstrijd is er vijf minuten om te wisselen en er is dan  
      de mogelijkheid om warm te spelen. 
 
7:   Inschrijven kan via www.toernooi.nl  
 
 
8:   Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per persoon, inclusief bruikleen 
      van beachtennis racket. 
       
9:   Je mag je maar voor één onderdeel inschrijven. 
 



10: Iedereen is verplicht om te spelen met een racket verstrekt door de  
      organisatie. 
 
11: Bij ongeoorloofd gebruik van het racket moet de gebruiker het  
      racket betalen. 
 
12: Het toernooi begint op maandag 13 juni 2022 en eindigt op zondag  
      19 juni 2022. 
      Van maandag tot en met vrijdag van 18:00 tot 22:00 
      Op zaterdag   z.n.  de inhaalwedstrijden 
      Op zondag van 10:00 tot ongeveer 17:00 de finaledag. 
 
 
13: Deelnemers zijn verplicht zich 15 minuten voor aanvang van de    
      wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat.  
 
14: Bij teveel opgaven telt de volgorde van het opgeven. 
 
 
 
15: Ongeveer één week voor het toernooi ontvang je de wedstrijden via  
      de mail en wordt het speelschema op toernooi.nl gepubliceerd.  
      Verdere planning volgt via mail. 



 
16: Puntentelling: 
      De wedstrijden worden gespeeld volgens de tennis telling:15-0 |  
      30- 0 | 40-0| Game. 
      Bij 40-40 speelt men direct voor de game. 
     Je mag maar 1 keer serveren. Als men in het net serveert dan is het  
      direct punt voor de tegenstander. Bij een service die het net raakt  
      speelt men gewoon door.    
      De games worden door geteld. 
 
                                                                          
17: Bepaling eindstanden in de poule: 
      Totaal aantal wedstrijdpunten 
      Onderling resultaat 
      Totale games saldo. 
      Games voor 
      Indien dan nog gelijke stand in de poule dan volgt loting. 
 
 
18: In het afvalschema dat na de poulefase start volgt bij gelijk aantal  
      games na speeltijd een beslissende game waarbij het koppel dat  
      aan de beurt is voor de service die game mag serveren. 
 
     Bij  de finalewedstrijden spelen we bij een gelijke stand een Tiebreak  
     ( wie het eerste 7 punten heeft  zonder 2 punten verschil) 



      
 
19: We spelen op een veld van 7 meter bij 14 meter. 
 
20: Bij gemengd dubbel moet de heer onderhands serveren. 
 

Nieuw 21: Bij service/opslag dient de tegenpartij 3 meter van het net af te staan. 
 
22: Het spelen van dit toernooi gebeurt geheel op eigen risico. 
 
23: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de  
      wedstrijdleiding. 
 


