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1. Competitiereglement van de K.N.L.T.B.
Het competitiereglement van de K.N.L.T.B. is voor de herenwintercompetitie van toepassing. De
navolgende punten hebben betrekking op afwijkingen van genoemd reglement.

2. Partijen, tijdsduur en puntentelling
Een competitiemiddag bestaat uit 6 partijen te weten 4x H.E. en 2x H.D. Zowel de singles als de
dubbels duren ieder 50 minuten. Inspelen maximaal 10 minuten.
De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door het volledig aantal gespeelde games. Er wordt NIET
om gewonnen sets gespeeld. Indien op het einde van de speeltijd (tijdsein of klok) een game nog niet
volledig is afgespeeld, wordt de wedstrijd afgebroken. De eindstand is dan de stand welke was
bereikt voor de aanvang van de afgebroken game. Per competitiemiddag kunnen maximaal 24
punten worden verdiend. Per gewonnen wedstrijd 4 punten. De verliezer krijgt per 3 games 1 punt.
Eindigt een wedstrijd onbeslist dan ontvangt ieder team 3½ punt. Eindigt een wedstrijd met 1 game
verschil dan is de uitslag altijd 4-3. Eindigt een wedstrijd met 2 punten verschil dan is de uitslag altijd
4-2.

3. Deelname
Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 spelers.
De deelnemers aan de herenwintercompetitie 2019/2020 dienen geboren te zijn in 1989 of eerder.
Gedurende de competitie mag een speler slechts voor één team uitkomen. Uitzonderingen na
overleg met de competitieleider.
Een speler dient in het bezit te zijn van een K.N.L.T.B. spelerspas 2019.

4. Invallen
De speelsterkte van een invaller is maximaal gelijk aan het gemiddelde van de speelsterkte van de
sterkste vier leden van het team zoals dat voor de aanvang van de wintercompetitie is opgegeven. Bij
een gemiddelde van bijv. 6.5 of hoger is een invaller van maximaal speelsterkte 7 toegestaan. Bij een
gemiddelde van bijv. 6.4 of lager is een invaller van maximaal speelsterkte 6 toegestaan.
Indien een competitieteam gebruik maakt van een invaller, dient dit op het wedstrijdformulier te
worden vermeld.
Als een invaller onrechtmatig speelt, zal de wedstrijd als verloren worden verklaard.

5. Blessures en overtredingen
Indien een wedstrijd moet worden afgebroken door een blessure of door een andere oorzaak dan is
de andere partij winnaar van die wedstrijd. Indien de blessure ontstaat gedurende een H.E. partij dan

bestaat de mogelijkheid voor een invaller te zorgen voor de nog te spelen H.D. partij. Hierbij dient
men te handelen conform het bepaalde in artikel 4.
Indien een team niet op tijd aanwezig is dan geldt het volgende:
- arriveert het team binnen 10 minuten na wedstrijdaanvang dan worden de eerste twee H.E.
partijen gestart zonder inspeeltijd.
- arriveert een team meer dan 10 minuten na het begin van de wedstrijd dan vervallen de twee
eerste H.E. partijen ten gunste van het team dat wel op tijd aanwezig is. De volgende partijen
worden conform het reglement gespeeld.
- komt een team helemaal niet opdagen dan wordt de ontmoeting beslist met 24-0 in het voordeel
van het aanwezige team. Indien deze arbitraire uitslag tot ongewenste effecten
(competitievervalsing) leidt, behoudt de wedstrijdcommissie zich het recht voor om aanvullende
maatregelen te nemen.

6. Ontvangend team
Het ontvangende team zorgt voor 8 nieuwe ballen goedgekeurd door de K.N.L.T.B.. Het controleren
van de wedstrijdpassen dient voor de aanvang van de wedstrijd te geschieden. Het ontvangende
team dient de wedstrijdformulieren, welke in de hallen aanwezig zijn, volledig en correct in te vullen.
De ingevulde formulieren dienen in de gezamenlijke envelop (aanwezig in de hal) door een van de
teams dezelfde avond nog te worden opgestuurd naar:
Paul Robroeks Aan de Statie 10 6114NB SUSTEREN
Indien de wedstrijdformulieren niet correct worden ingevuld c.q. niet tijdig worden opgestuurd, zal
de wedstrijdleiding hierover contact opnemen met de betreffende teamleider. Indien een team
herhaaldelijk niet correct ingevulde wedstrijdformulieren inzendt of herhaaldelijk de
wedstrijdformulieren te laat opstuurt, kan de wedstrijdleiding hiervoor punten in mindering
brengen. De teamleider zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

7. Protesten
Bij een protest dient de teamleider dit protest schriftelijk kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding.
Tevens dient de tegenpartij een kopie van deze brief te ontvangen.
De protesterende partij maakt een bedrag ad € 25,00 over op bankrekening
NL89 RABO 01476.63.881 t.n.v. Stichting Wil van Zorge Wintercompetities te Sittard. Het protest zal
worden behandeld door de wedstrijdcommissie van de Stichting. De uitspraak zal schriftelijk
geschieden naar beide partijen. Indien het protest wordt toegekend, zal de Stichting het bedrag ad €
25,00 retourneren. Indien het protest wordt afgewezen, vervalt het geld t.g.v. de Stichting ter
compensatie van gemaakte kosten.

8. Algemeen
Ieder team dat zich heeft aangemeld is verplicht het inschrijfgeld te betalen. Bij terugtrekking van
een team vervalt het inschrijfgeld t.g.v. de Stichting. Het geld zal worden terugbetaald op het
moment dat beide partijen er tijdig in slagen een gelijkwaardig vervangend team in te schrijven.

9. Promotie en degradatie
Aan de hand van de stand gebeurt het volgende:
1. De twee teams uit de hoofdklasse met de minste punten degraderen naar de eerste klasse.
2. De twee teams uit de eerste klasse met de meeste punten promoveren naar de hoofdklasse.
3. De twee teams uit de eerste klasse met de minste punten degraderen naar de tweede klasse.
4. De twee teams uit de tweede klasse met de meeste punten promoveren naar de eerste klasse.
5. De twee teams uit de tweede klasse met de minste punten degraderen naar de derde klasse.
6. De twee teams uit de derde klasse met de meeste punten promoveren naar de tweede klasse.

ATTENTIE !!!!!!!!!!!! Indien een team promoveert of degradeert bestaat de mogelijkheid dat het
vervolg van de competitie op een ander tijdstip en in een andere hal gespeeld wordt.

