LASTENBOEK 2022 – OPEN INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN TENNIS VLAANDEREN
Open voor alle spelers met klassement 75 (Heren) of 65 (Dames) tot 115 punten van alle gewesten van Tennis Vlaanderen (geen
gewestelijke schiftingen).

1.1. TENNIS VLAANDEREN
1.1.1

betaalt:
 ballen
 vergoeding wedstrijdleider
 vergoeding scheidsrechters: 15€ per wedstrijd of 45€ dagvergoeding (aantal scheidsrechters per wedstrijd: zie
verder, de aanduidingen gebeuren in overleg met de Hoofdzetel)
 bekers
 prijzengeld (Winnaar H/D: €500, Finalist H/D: €320, 1/2e finalist H/D: €180, ¼ finalist H/D: €85 in waardebonnen)
 forfait van 250€ aan de club
 verzending van de uitnodiging naar de spelers

1.1.2

zorgt voor:








Voorbereidende vergadering met de organiserende club (indien nodig)
Aankondiging in mail Quality Club
Aankondiging in persmail
Duidt de wedstrijdleider aan en organiseert de loting
Verzenden uitnodiging naar een 3000-tal spelers
Nodigt de afgevaardigden van de sponsors van Tennis Vlaanderen uit voor de finales
Levering van het voorziene publiciteitsmateriaal, bekers en ballen.

1.2. DE CLUB
1.2.1

betaalt:
 drank en maaltijden scheidsrechters: 1 drank per wedstrijd + maaltijd en 2 sandwiches indien ganse dag aanwezig
(aantal scheidsrechters per wedstrijd: zie verder)
 drank en maaltijden wedstrijdleider
 eventuele affiches (ontwerp voor te leggen) en receptie
 terreinen + onderhoud (minimum 4 terreinen – gedurende de competitie mag op een aanpalend terrein geen andere
activiteit doorgaan)
 Alle andere niet voorziene kosten

1.2.2

ontvangt:





1.2.3

de forfait vanwege Tennis Vlaanderen (zie boven)
inschrijvingsgeld van de spelers (10€)
ballen (ballen mogen door de club behouden worden)
eventuele inkomgelden (alle kosten zoals taksen, tickets enz. … te betalen door de club)

zorgt voor:
 E.H.B.O. en geluidsinstallatie
 Uitrusting (scheidsrechtersstoelen, stoelen spelers, enkelspelpaaltjes, …) en onderhoud van de terreinen om een vlot
verloop van de competitie te waarborgen
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 dient er zich van te gewissen dat de exploitant zich in regel heeft gesteld met de wettelijke verplichte verzekering
inzake objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing in gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek
 plaatsing publiciteit
 organisatie prijsuitreiking eventueel gevolgd door een receptie
 de club bezorgt de uitslagen aan de pers (pers dient zelf contact op te nemen)

1.3. PUBLICITEIT
 Er mag geen publiciteit van firma’s concurrerend aan de federatiesponsors BNP PARIBAS FORTIS, ETHIAS, HET
LAATSTE NIEUWS, HEAD, LOTTO, TENNIS DIRECT en SUNWEB én geen ballen, racket- en kledijsponsors op de
drukwerken en de terreinen of omgeving aanwezig zijn. Het materiaal wordt door de federatie bezorgd. Na het
evenement dient dit per kerende terug bezorgd te worden.
 De publiciteit die op zichtbare plaatsen dient te worden uitgehangen wordt in de loop van de maand januari verder
gespecifieerd.

1.4. AANDACHT
 De tabellen worden samengesteld met de Elit-webtoepassing
 Voorbehouden voor spelers (75 bij de Heren en 65 bij de Dames tot 115 ptn) met een geldig lidmaatschap bij Tennis
Vlaanderen
 In geval meerdere clubs kandidaat zijn voor de organisatie, kan tot een aanbesteding worden overgegaan.

1.5. ARBITRAGE
 Aantal scheidsrechters per wedstrijd (à 15€ per wedstrijd of 45€ dagvergoeding):
Heren

Dames

Stand by (1)

Stand by (1)

1/8e finales

1

1

1/4e finales

1

1

1/2e finales

1+2

1+2

Finales

1+3

1+3

1e rondes

________________________
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