Richtlijnen Competitie Afdeling Limburg (RC)
VOORWOORD
Onderstaand algemene informatie en richtlijnen voor een gestructureerd verloop van de competitie.
Indien er vragen zijn, wordt u verzocht via e-mail contact op te nemen met de Werkgroep Competitiezaken
(CZ) competitiezaken@nttblimburg.nl Veel informatie m.b.t. de competitie en het competitieverloop staat op
de website van de Afdeling Limburg en kan steeds worden gedownload via www.nttblimburg.nl. Zoals:







NAS Online
Adressenlijst
Diverse reglementen
Spelregels
Promotie/Degradatieregeling
Wedstrijdformulieren DUO competitie

De website wordt door het bestuur van de Afdeling Limburg aangemerkt als een voor alle NTTB leden
toegankelijk medium waar informatie ter kennis wordt gebracht aan deze leden.
(Zoals omschreven in het Afdelingsreglement, art 5 sub 4).
Gepubliceerde gegevens zijn geldig totdat er een bericht van wijziging in NAS heeft gestaan, een
verwijzing naar een eerdere publicatie heeft plaatsgevonden of een mededeling aan de vereniging(en)
is verzonden.
1. SPEELDAG EN AANVANGSTIJD
Alle competitiewedstrijden, met uitzondering van de Senioren DUO competitie, worden op zaterdag gespeeld.
a) Er dient te worden gespeeld op het tijdstip dat bij elk team individueel staat aangegeven. Het komt
voor dat teams van dezelfde vereniging hun thuiswedstrijden op verschillende tijdstippen spelen.
b) Indien een team verhinderd is op dat tijdstip te spelen dient men zelf contact op te nemen met de
tegenstander, om een oplossing te zoeken.
c) Wedstrijd mogen eerder worden gespeeld dan in het competitieprogramma staat vermeld. Elke
wijziging dient door de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen per e-mail te worden gemeld
aan de ACL. Indien dit niet gebeurt door beide verenigingen, geldt datum en tijd zoals in het
competitieprogramma staat vermeld.
d) Het bericht van wijziging dient 2 dagen voor de wedstrijd (uiterlijk 12.00u.) bij CZ binnen zijn.
(boeteplichtig met € 5, =. ).
e) Wedstrijden bij de senioren (zaterdag) dienen tussen 10.00 uur en 18.30 uur te beginnen, terwijl alle
jeugdwedstrijden tussen 09.30 uur en 16.00 uur moeten beginnen. Uitzondering hierop zijn opnieuw
door de ACL vastgestelde wedstrijden op een doordeweekse dag bv. bij overmacht of bij niet
opkomen.
f) Bij niet opkomen van een vereniging wordt de opnieuw vastgestelde wedstrijd gespeeld in de
speelzaal van de wel aanwezige vereniging. Voor de Jeugd DUO Competitie geldt een andere
regeling.
Het komt af en toe voor dat spelers op dezelfde dag in 2 wedstrijden (moeten) spelen. Om in één team
te kunnen spelen en in een ander team te mogen invallen, moet er minimaal 2 uur tijd zijn tussen de aanvang
van beide teamwedstrijden. (voorbeeld: wedstrijd A begint om 14.00 en wedstrijd B om 16.00). Er geldt een
aangepaste regeling voor de Jeugd DUO competitie..
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2. UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN
In onderstaande gevallen zal door de ACL uitstel worden verleend:
a) familieomstandigheden (overlijden familielid speler of verenigingslid);
b) overmacht (auto-ongeluk  géén lekke band, hevig noodweer, stroomuitval, etc.).
Een vervoersprobleem is geen reden tot uitstel, evenals het spelen met een incompleet team.
Als er geen sprake is van de hierboven genoemde redenen, zal slechts bij hoge uitzondering uitstel van een
wedstrijd worden verleend na de start van de competitie. Het verzoek daartoe dient per e-mail te geschieden
bij de ACL, tot 2 dagen voor de wedstrijd (uiterlijk om 12.00u.  (boeteplichtig € 5,=), met vermelding van
a) een nieuwe speeldatum en aanvangstijdstip;
b) de akkoordverklaring van de tegenstander;
c) bovendien moet de wedstrijd steeds vóór de return, c.q. voor speelronde 8 worden gespeeld.
De verenigingen ontvangen van een wijziging een akkoordverklaring van de ACL. Dan pas wordt de nieuwe
speeldatum door CZ in NAS aangepast.
Wordt aan één van deze voorwaarden niet voldaan, blijft de oorspronkelijke speeldatum/aanvang van kracht.
Vanaf competitieronde 8 wordt geen uitstel meer verleend, anders als genoemd bij a en b.
(Het eerder spelen van wedstrijden blijft toegestaan).
Op de ALV van 26-05-2016 is door de verenigingen bepaald, dat deze regels strikt door CZ zullen
moeten worden toegepast. Bij afwijken daarvan zal het niet spelen als N.O. (Niet Opkomen) worden
aangemerkt. Dit is ook van toepassing als de vereniging in de Senioren DUO Competitie slechts
twee spelers in een team heeft aangemeld. Voor de Jeugd DUO Competitie geldt een andere regeling.
3. WINSTPUNTEN EN STAND
Voor elke gewonnen set krijgt het team een winstpunt. Van elke klasse wordt naar het aantal winstpunten een
stand opgemaakt. Bij niet opkomen wordt de vereniging beboet en wordt het betrokken team 10 winstpunten,
bij de Senioren DUO competitie 5 punten, in mindering gebracht.
Bij de Jeugd- en de Jeugd DUO competitie volgt eenzelfde boete, maar is een andere regeling van
toepassing. (Zie ook bij 12).
4. BONDSPAS NTTB
Iedere speler/speelster dient tijdens de competitiewedstrijden de bondspas NTTB bij zich te hebben om het
invullen van het wedstrijdformulier mogelijk te maken. Op verzoek dient men de bondspas te tonen. Als de
bondspas verloren is geraakt, dient men zelf een nieuw exemplaar aan te vragen bij het bondsbureau.
5. INVALBEURTEN
Indien een speler/speelster van een team verhinderd is een wedstrijd te spelen mag een andere
speler/speelster, behorende tot dezelfde vereniging en uitkomend in een hoger genummerd team hem/haar
vervangen. Jeugdspelers mogen invallen in wedstrijden van Senioren. Echter alleen de categorie
Junioren en Kadetten. (zie ook bij 10). Spelers uit de Senioren DUO competitie mogen niet invallen in de
Seniorencompetitie (zaterdag); andersom is ook niet toegestaan. Er moet steeds worden voldaan aan art. 31
van het competitiereglement.
a) Speelsters (dames en meisjes die uitkomen in de Landelijke Competitie Dames mogen onder
bepaalde voorwaarden ook uitkomen in de Afdelingscompetitie.
b) Dit geldt ook voor spelers/speelsters, spelend in de Landelijke Competitie bij de Jongens.
c) Zie daarvoor de opgenomen toelichting op pagina 10.
d) In de laagste klasse bij de Seniorencompetitie (zaterdag) mogen spelers ook invallen in een hoger
genummerd team als dat team in dezelfde klasse uitkomt. (Een uitzondering geldt voor de Senioren
DUO Competitie. Hier is dit in alle klassen toegestaan).
e) In de Jeugd DUO competitie gelden afwijkende regels voor het invallen. Kijk daarvoor in het
Competitiereglement (CR) bij art. 31. En ook op pagina 9 van dit document.

Werkgroep Competitiezaken 15-07-2017 (versie 19)

competitiezaken@nttblimburg.nl

Pagina 2

6. COMPETITIEGERECHTIGD
Alle spelers/speelsters die voorkomen op de teamlijsten dienen lid te zijn van de vereniging en moeten vooraf
in NAS als competitiegerechtigd zijn opgegeven. Als dit is verzuimd, is speler/speelster niet speelgerechtigd.
7. TEAMOPSTELLING
Teams dienen naar sterkte te worden opgegeven en ingedeeld. Alleen de ELO RATING is van toepassing.
(Zie pagina’s 11 en 12).
a) De ACL heeft het recht om spelers/speelsters te weigeren in een bepaald team toe te laten, indien hij
van mening is dat het/de team(-s) niet naar sterkte zijn opgegeven.
b) Hij is bevoegd teams te hernummeren. Ook kan hij voor aanvang van de competitie een team van
promotie uitsluiten.
c) Bovendien mag hij spelers een invalverbod opleggen voor lager genummerde teams. Ook een
speelverbod is mogelijk. Zie ook het CR art. 24.
Het indelen van jeugdteams geschiedt steeds op basis van de teamrating.
De ELO RATING kan ondersteunend zijn, dit ter beoordeling van CZ.
d) Alleen de kampioenen van de Jeugd DUO competitie worden aan het einde van de Najaarscompetitie
minimaal een klasse hoger ingedeeld, als er sprake is van een ongewijzigd team. (2 van 2 of 2 van 3).
e) De kampioen in de hoogste Jeugdklasse van de Najaarscompetitie kan aan het einde van deze
competitie worden toegelaten tot de landelijke competitie als wordt voldaan aan de daar geldende
regels. (Zie ook bij 19 en de samenvatting op pagina 8).
8. TOEVOEGEN SPELERS/SPEELSTERS TIJDENS DE COMPETITIE
Toevoegen van een nieuwe (basis)speler/speelster aan een team is alleen mogelijk na schriftelijke
toestemming van de ACL.
a) De aanvraag dient wel 2 dagen vóór de wedstrijddag binnen te zijn (uiterlijk 12.00u.), i.v.m. de
controle van de gegevens in NAS.
b) Deze speler/speelster moet bij toevoeging als competitiegerechtigd staan vermeld in het NASsysteem van de NTTB.
c) Door de ACL zal de speler dan in NAS aan het team worden toegevoegd.
d) Het maximum aantal toegestane spelers in het team mag niet worden overschreden.
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de speler niet gerechtigd aan een wedstrijd deel te nemen.
Er zal een boete worden opgelegd als de aanvraag niet tijdig is gedaan. (boeteplichtig, € 5,=).
9. OPGAVE NIEUWE LEDEN
Dit dient te geschieden volgens de regels van de NTTB.
10. LEEFTIJDSTABEL JEUGD
De leeftijdsgrenzen voor elke categorie Jeugdspelers staan op de website van de NTTB www.nttb.nl .
Seniorenspelers 1e jaars (S-1) mogen in de Jeugd- of Jeugd DUO competitie uitkomen zonder
dispensatie.
Jeugdspelers categorie Junioren en Kadetten mogen in de Senioren- en Senioren DUO competitie
uitkomen.
Spelers uitkomend in de laagste klasse van de Jeugd DUO competitie mogen in de
Najaarscompetitie en in de Voorjaarscompetitie op 31 augustus, resp. op 31 december niet ouder
zijn dan 12 jr. Een aanvraag voor dispensatie kan worden gedaan. Toewijzing daarvan is aan CZ
voorbehouden.
11. SPORT/WEDSTRIJDKLEDING
Onder sport/wedstrijdkleding wordt verstaan: uniforme clubkleding, te weten shirt en korte broek, zoals
toegestaan volgens de geldende Spelregels. Het dragen van een trainingspak/lange broek tijdens wedstrijden
is niet toegestaan, tenzij dispensatie is verleend. Ook het dragen van een pet of andere volledige
hoofdbedekking is niet toegestaan. Uitgezonderd is een hoofdbedekking om medische redenen of vanwege
een religieuze overtuiging.

Werkgroep Competitiezaken 15-07-2017 (versie 19)

competitiezaken@nttblimburg.nl

Pagina 3

12. NIET OPKOMEN
Bij niet opkomen, dient het wel aanwezige team een wedstrijdformulier, ingevuld volgens de bepalingen van
art. 37 van het Competitiereglement, toe te zenden aan de ACL en aan de tegenstander. De ACL moet
bovendien dezelfde dag nog per e-mail worden geïnformeerd. De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld
door de ACL en de reiskosten dienen door de niet aanwezige vereniging te worden vergoed. Indiening van de
reiskosten dient te geschieden bij de betreffende vereniging, met een kopie aan het afdelingssecretariaat.
De opnieuw vastgestelde wedstrijd wordt gespeeld in de zaal van de wel aanwezige
vereniging. Voor de Jeugd DUO Competitie geldt een afwijkende regeling. (CR art. 7).
Indien slechts 1 speler/speelster van een team aanwezig is, kan niet worden gespeeld. Er is dan ook
sprake van niet opkomen (N.O.). Dit geldt voor alle competities,
Voor de Jeugd DUO Competitie geldt een afwijkende regeling. (CR art. 7). De boete blijft van
kracht.
Voor de Jeugdcompetitie wordt i.p.v. de puntenaftrek zoals bepaald in het CR art. 37, bij de
eerste overtreding, eenmalig een waarschuwing gegeven bij niet opkomen, of niet compleet
verschijnen. De boete blijft van kracht.
13. COMPETITIEZAKEN
Alle vragen en/of correspondentie over competitiezaken, competitiereglement, teamwijzigingen, NAS,
adreswijzigingen enz. dienen te worden gericht aan de Werkgroep Competitiezaken, (CZ)
competitiezaken@nttblimburg.nl .
Wedstrijdaangelegenheden, (zaalbezetting, uitstel), worden door de ACL behandeld.
14. WEDSTRIJDFORMULIEREN
Wedstrijdformulieren hoeven niet meer te worden ingezonden.
De thuisspelende vereniging blijft echter volledig verantwoordelijk voor deze wedstrijdformulieren.
a) De wedstrijdformulieren van alle wedstrijden moeten gedurende de gehele competitie op ELK
GEWENST MOMENT voor controle door CZ beschikbaar zijn.
b) De thuisspelende vereniging is verplicht de formulieren te bewaren tot 6 weken na afloop van de
competitie.
c) De formulieren kunnen te allen tijde door CZ steekproefsgewijze worden opgevraagd.
d) Aan een dergelijk verzoek moet binnen drie dagen worden voldaan.
e) Wordt deze termijn overschreden of kan de vereniging het formulier niet overleggen, wordt door het
AB een boete opgelegd van € 22,50 per formulier.
f) Als het formulier moet worden overlegd bij een gelijke eindstand, om te bepalen of er een
beslissingswedstrijd nodig is, geldt bovenstaande eveneens. Kan de vereniging niet aan dit verzoek
voldoen, verbeurt deze vereniging tevens het recht om de beslissingswedstrijd(-en) te mogen spelen.
Wedstrijdformulieren moeten wèl worden gemaild:
g) Bij het niet opkomen van een vereniging voor een wedstrijd.
h) Bij het te laat verschijnen van een team voor een wedstrijd.
i) Als er een aantekening op het wedstrijdformulier is gemaakt voor
1. Een invaller die niet in NAS bekend is.
2. Een blessure van een speler waardoor wedstrijden niet worden gespeeld.
3. Protesten en vormen van wangedrag.
4. Gebeurtenissen die van invloed zijn op het correcte verloop van een wedstrijd.
5. Het ontbreken van een begeleider bij een jeugdwedstrijd.
6. Het spelen met één speler in een wedstrijd van de jeugd DUO Competitie.
Deze e-mail dient uiterlijk op de maandag, volgend op de wedstrijddag, in het bezit te zijn van CZ.
Deze e-mail zenden aan: Rik Wijnands rikwijnands@hetnet.nl . Het niet voldoen aan bovenstaande is in
alle gevallen boeteplichtig. ( € 5,=).
Het is verplicht in NAS aan te geven dat er een aantekening op het wedstrijdformulier is gemaakt. Als
dit wordt verzuimd is de boeteregeling eveneens van toepassing. (€ 5,=).
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15. INVULLEN WEDSTRIJDFORMULIER
Overzicht hoe te handelen; boeteplichtig.
a) Beide aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het naar waarheid en correct invullen van de game- en
setstanden, evenals de einduitslag in het wedstrijdformulier. (Beide verenigingen zijn boeteplichtig).
b) Beide verenigingen zijn verantwoordelijk voor het correct invullen van alle eigen teamgegevens
gevraagd in het wedstrijdformulier.
c) De thuisspelende vereniging blijft echter verantwoordelijk voor de correcte invulling van alle overige
gegevens gevraagd in het wedstrijdformulier.
d) De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de juiste ingave van alle wedstrijdgegevens in
NAS. Ook voor de ingave van de juiste spelersnamen van de bezoekers.
e) Het ingezonden wedstrijdformulier dient conform NAS te zijn.
f) Als een team incompleet is, moet in NAS worden gekozen voor de optie "geen speler". Het invullen
van de naam van een niet aanwezige speler is strafbaar.
g) Als de ingave van een bondnummer van een invaller niet mogelijk is, moet in NAS worden gekozen
voor "invaller met onleesbaar bondsnummer". Dit wedstrijdformulier moet dan wel worden
toegezonden aan CZ. (zie bij 14).
h) Bij afwijkingen in het spelverloop bijv. niet (uit-)spelen van een wedstrijd; materiaalproblemen; te late
aanvang, enz. dient een aantekening op het wedstrijdformulier te worden gemaakt. In NAS moet de
daarvoor beschikbare optie worden aangevinkt. Dit wedstrijdformulier moet dan ook worden
toegezonden aan CZ. (zie bij 14).
i) De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de tijdige ingave van de uitslag in NAS. Dit moet
gebeuren op de eerste zondag nadat de wedstrijd is gespeeld, vóór 12.00 uur. Tenzij anders wordt
gevraagd door CZ.
j) Het tonen van een geldige bondspas is verplicht. Indien een speler/speelster geen bondspas bezit is
het overleggen van een ID noodzakelijk. Bovendien moet dan een handtekening op het
wedstrijdformulier worden geplaatst.
k) Bij onvolledig opkomen wordt op het wedstrijdformulier voor de aanwezige speler/speelster alleen de
setuitslag met 0-1/1-0 ingevuld. Het invullen van de P.R. bij niet gespeelde wedstrijden is n.v.t.
l) Zijn beide verenigingen incompleet, dan moet de wedstrijd c – z niet worden ingevuld. De som van
het aantal behaalde wedstrijdpunten bedraagt dan 9.
m) Een aangevangen wedstrijd die niet wordt uitgespeeld dient in NAS als gespeeld te worden
opgenomen.
n) Bij het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden wordt bij een controle door CZ een boete
opgelegd, conform de boetelijst, zoals door de NTTB is vastgesteld.
16. BEGELEIDING JEUGDTEAMS
De begeleider(-s) van een jeugdteam ma(a)kt(-en) deel uit van het team en dient(-en) door de ontvangende
vereniging altijd te worden toegelaten tot de speelruimte.
a) Begeleiding van ALLE jeugdteams is verplicht.
b) De begeleider dient het wedstrijdformulier (rechtsboven) mede te ondertekenen(!) EN LEESBAAR TE
VOORZIEN VAN ZIJN/HAAR NAAM.
c) Als een team niet wordt begeleid, dient de TEGENSTANDER daarvan melding te maken op het
wedstrijdformulier.
d) Als een team bij een uitwedstrijd regelmatig niet wordt begeleid, is de ACL bevoegd het team uit de
competitie halen.
17. TERUGTREKKING TEAMS
Indien een vereniging een team uit de competitie wil terugtrekken, dient een schriftelijk verzoek te worden
ingediend bij de ACL. Een duidelijke motivatie is verplicht.
a) Het terugtrekken van een team is boeteplichtig.
b) Dit geldt ook voor het terugtrekken van een team na het insturen van de teamlijsten, nadat de
indeling is vastgesteld.
c) Terugtrekken uit een poule van 5 is in principe niet mogelijk.
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18. JEUGDCOMPETITIE EN JEUGD DUO COMPETITIE
Beide competities zijn opgenomen in het Competitiereglement (CR) bij art.28 sub B.
E.e.a. wordt nog eens samengevat weergegeven op pagina’s 8 en 9.
Let op het toegestane aantal spelers per team.
19. PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING
De promotie- en degradatieregeling van de Senioren- en de Senioren DUO competitie wordt gepubliceerd op
de website van de Afdeling Limburg.
a) Een team dat kampioen wordt in de Afdeling Limburg heeft de plicht te promoveren naar de e.v.
hogere klasse van de Afdeling.
b) Een vereniging kan, uitsluitend vóór aanvang van een competitie, bij aanmelding in NAS de betrokken
competitieleider schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken voor één van hun teams af te mogen
zien van het recht op promotie. De daarvoor geldende regels staan vermeld in het Competitiereglement
(CR) bij art. 34.
c) De toewijzing Rechtplaatsen bij de Senioren voor de klassen Hoofdklasse t/m 1e klasse is afwijkend van
de overige klassen.
1. Bij een wijziging in de teamsamenstelling verliest een team de Rechtplaats, als in het
nieuw geformeerde team niet tenminste 2 van 3, resp. 3 van 4/5 spelers uitkomen, die
ook in de voorgaande competitie in deze klasse of in een hogere klasse zijn uitgekomen.
2. Bovendien moeten deze spelers minimaal 50% van het aantal wedstrijden hebben
gespeeld en een score van tenminste 35% hebben behaald.
3. Dit geldt ook voor spelers die uit een andere afdeling komen en in het team worden
opgesteld.
4. Bovenstaande is niet van toepassing als in een 5-team de twee laagst geklasseerde
spelers geen deel meer uitmaken van het team.
5. Beide spelers moeten wel voldoen aan de voorwaarde genoemd in het CR art. 35 sub 11.
(…de 30% regel…).
6. Een vrijgekomen Rechtplaats gaat naar een ander, door CZ goedgekeurd team, uit een
lagere klasse, met de eerstvolgende hoogste ELO RATING. Mits dit team ongewijzigd is.
(2 van 3 resp. 3 van 4/5).
7. Ook nieuw aangemelde teams die in de voorgaande competitie(-s) (nog) niet hebben
gespeeld, kunnen in aanmerking komen.
8. De eventueel vrijkomende plaats in de dan volgende klasse wordt op dezelfde wijze
toegewezen, waarbij de ELO RATING van elk team wordt meegewogen. Mits ook dit
team ongewijzigd is. (2 van 3 resp. 3 van 4/5).
9. Als de ELO RATING van het oorspronkelijk team hoger is dan enig ander team uit een
lagere klasse, wordt de Rechtplaats alsnog aan het oorspronkelijke team toegewezen.
10. Is de ELO RATING van dit team echter lager, wordt de Rechtplaats niet toegewezen en
speelt het team in een lagere klasse waar het gezien de hoogte van de rating kan worden
toegevoegd.
11. Voor spelers die na een aantal jaren van inactiviteit aan het team worden toegevoegd,
dient een speciaal verzoek om handhaving aan CZ te worden gedaan.
12. Dit verzoek dient uiterlijk één week voor sluiting van de inschrijftermijn bij CZ binnen te
zijn. CZ zal dan p.o. een beslissing nemen.
13. Een team mag voor aanvang van de competitie, bij aanmelding in NAS een schriftelijk
verzoek indienen in een lagere klasse te worden ingedeeld. CZ bepaalt of een dergelijk
verzoek kan worden ingewilligd.
14. ELO RATING en regels Teamindeling naar sterkte uitvoerig op pagina 11.
Voor jeugdteams die willen gaan uitkomen in de seniorencompetitie blijft art 41 van het CR van kracht.
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19a. PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING JEUGD en JEUGD DUO COMPETITIE
e
De promotieregeling in de Jeugdcompetitie (Hoofdklasse en 1 klasse) en de Jeugd DUO competitie is
anders.
e
De indeling in de Jeugdcompetitie (Hoofdklasse en 1 klasse) en de Jeugd DUO competitie geschiedt aan het
begin van elke competitie aan de hand van de teamrating. De ELO RATING kan ondersteunend zijn, dit ter
beoordeling van CZ. De kampioen in de Najaarscompetitie uit de hoogste klasse promoveert (kan
promoveren) naar de landelijke C-klasse, als aan de daar geldende regels wordt voldaan.
I) De kampioen van de 1e klasse in de Najaarscompetitie promoveert naar de
Hoofdklasse, als deze Hoofdklasse kan worden geformeerd.
II) Bij meerdere 1e klassen wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.
III) Alle nummers 1 in de Jeugd DUO competitie zijn kampioen in hun klasse en promoveren
alleen aan het einde van de Najaarscompetitie mits het team ongewijzigd is ( 2 van 2 of 2
van 3), naar een hogere klasse.
IV) Aan het einde van de Voorjaarscompetitie gelden net als bij de landelijke jeugdcompetitie,
geen promotierechten. De nieuwe indeling voor de daarop volgende Najaarscompetitie
wordt bepaald aan de hand van de teamrating. Daarbij is de ELO RATING mogelijk
ondersteunend, dit ter beoordeling van CZ.
20. UITSLAGENDIENST
Alle uitslagen (Jeugd/Senioren/DUO) moeten uiterlijk de e.v. zondag nadat de competitiewedstrijd is
gespeeld, om 12.00 uur in NAS zijn ingevoerd.
21. WENSEN
De verenigingen dienen wensen m.b.t. de zaalbeschikbaarheid in een aparte e-mail kenbaar te maken
aan de ACL.
Er wordt echter geen enkele garantie gegeven dat aan deze wensen gehoor kan worden gegeven.
a) Door de wijziging van de spelvorm in de Jeugd DUO competitie zal aan het veelvuldig
gedane verzoek, samen thuis te mogen spelen, ook minder kunnen worden voldaan.
b) Het is niet mogelijk om een 'indelingsletter' aan te vragen. De indelingsletter kan pas door
de ACL worden toegewezen, nadat de indeling van de Landelijke Competitie bekend is.
22. TENSLOTTE:
Handel conform het Competitiereglement (CR) om daarmee het competitieverloop niet te schaden.
Neem ook deze ‘Richtlijnen Competitie” (RC) in acht. Uit het oogpunt van uniformiteit en consequent
handelen is een strikte toepassing noodzakelijk.
ZIE PAGINA 8/9:
Samenvatting Competitievorm Jeugd DUO competitie

ZIE PAGINA 10:
Samenvatting Invallersregeling uit Landelijke Competitie
ZIE PAGINA 11+12:
ELO RATING
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Competitievorm Jeugdcompetitie (versie 04)
e

A. Het aantal klassen in de Jeugdcompetitie: Hoofdklasse en 1 klasse.
B. Het aantal klassen in de Jeugd DUO Competitie: 2e t/m 5e klasse.
1. Hoofdklasse en 1e klasse.
1. Er is één Hoofdklasse van 6 teams.
2. Een team dat in de Najaarscompetitie kampioen wordt in de hoogste jeugdklasse mag
promoveren naar de landelijke klasse, als wordt voldaan aan de daar geldende regels.
3. Een aanvraag om toelating tot de landelijke klasse voor een ander team, kan alleen na
toestemming van CZ gebeuren. Over de definitieve toelating beslist de HJCL.
4. Aan het einde van de Voorjaarscompetitie mogen verenigingen een toelating tot de
landelijke klasse aanvragen bij CZ. Ook hier geldt dat de inschrijving alleen na
toestemming van CZ kan gebeuren. Over de definitieve toelating beslist ook dan de HJCL.
5. De kampioen van de 1e klasse in de Najaarscompetitie promoveert naar de Hoofdklasse
als deze klasse kan worden geformeerd . Bij meer dan één 1e klasse wordt een
beslissingswedstrijd gespeeld.
6. Het aantal spelers per team in beide klassen is gemaximaliseerd op 4 spelers per team.
Dit geldt ook als twee teams van eenzelfde vereniging in deze klassen spelen.
7. In Hoofdklasse en 1e klasse wordt het standaardsysteem van 10 wedstrijden gespeeld,
waarbij de 4e teamspeler als extra dubbelspeler mag worden ingezet.
e
8. De wijze waarop in de Hoofdklasse en de 1 klasse wordt gespeeld, zal voorlopig steeds
de speelwijze van de landelijke competitie volgen.
2. Overige klassen.
9. De teams zullen zoveel als mogelijk zó worden ingedeeld, dat vanaf de 3e klasse twee
teams van een vereniging een uitwedstrijd steeds bij dezelfde tegenstander spelen.
10. Bij de indeling van de klassen zal de teamrating gelden. Daarbij kan de ELO RATING
ondersteunend zijn, dit ter beoordeling van CZ.
11. Het maximum aantal spelers in deze vijf klassen is gemaximaliseerd op 3 spelers per
team.
12. Het hoogst genummerde team van een vereniging dat aan de Jeugd DUO competitie
deelneemt, mag echter uit 4 spelers bestaan.
13. Er wordt gespeeld in 2×2, 2×3, 3×2, of 3×3, waarbij de 3e teamspeler ook alleen als
dubbelspeler mag worden ingezet.
14. De leeftijdsgrens voor spelers in de hoogst genummerde klasse wordt vastgesteld op 12
jaar. De peildatum staat in de RC art. 10. Er is een dispensatiemogelijkheid, omschreven
in de RC.
15. In de Jeugd DUO competitie mogen spelers onbeperkt invallen in lager genummerde
teams. Ook voor deelname aan beslissingswedstrijden is geen toestemming meer nodig.
16. In de Jeugd DUO competitie mag een speler ook invallen in een hoger genummerd team,
als teams in dezelfde competitieklasse spelen.
17. Het aantal invalbeurten in de Jeugd DUO Competitie is onbeperkt.
18. Spelers uit de Jeugd DUO competitie mogen ook invallen in de Jeugd Hoofdklasse en de
Jeugd 1e klasse.
19. Een team dat kampioen wordt in de Najaarscompetitie promoveert naar een hogere
klasse in de daaropvolgende Voorjaarscompetitie, mits het team ongewijzigd is.
20. Voor elke Najaarscompetitie geschiedt de indeling steeds op basis van de teamrating.
(Zie ook bij 10). Een kampioensteam in de Voorjaarscompetitie heeft dus geen recht op
plaatsing in een hogere klasse.
3. Speelvorm.
Zie volgende pagina
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Competitieopzet Jeugd-Duo Competitie (versie 03)
Wijziging m.i.v. de Najaarscompetitie 2017
A.
Wijziging Speelvorm




o
o
o
o
o
o

Poules van minimaal 8 en maximaal 9 teams.
Er wordt één complete ronde (½ competitie) gespeeld, d.w.z. 7 of 8 wedstrijden per team.
Na deze ronde spelen de nummers 1 t/m 4 van de rangschikking in een play-off ronde; de
nummers 5 t/m 9 spelen een play-down ronde.
e
In dit 9 speelweekend wordt op een door CZ aangewezen centrale locatie gespeeld.
In de play-off ronde speelt nummer 1 uit de reguliere ranglijst tegen nummer 4 en nummer 2
tegen nummer 3.
Aansluitend wordt er een finalewedstrijd en een wedstrijd om de 3e en 4e plaats gespeeld; dus
ieder team speelt 2 wedstrijden!
In de play-down ronde is het speelschema afhankelijk van de originele poulegrootte (8 of 9
teams). Ook hier speelt ieder team minimaal 2 wedstrijden!
Er kunnen ook 3-kampen ontstaan.
Bij het bepalen van de speellocaties wordt er niet automatisch uitgegaan van een indeling per
klasse. Wel wordt er gekeken naar één play-off en één play-down ronde per locatie.
Er wordt zoveel mogelijk regionaal ingedeeld! Een garantie daartoe kan niet worden gegeven.
e

 In het 10 speelweekend wordt nog een aparte klassenkampioenschapsronde gespeeld.
d.w.z. alle play-off winnaars spelen per klasse tegen elkaar.
 Dit vindt ook op een centrale locatie plaats!
Voordelen:
- In de play-off en play-down ronde speelt iedereen meer op eigen niveau;
- Er ontstaan daardoor meer spanningselementen;
- In de finaleronde is er meer sfeer in de zaal.
Nadelen:
- Mogelijkerwijs is geen regionale indeling mogelijk voor sommige teams;
- Het samen thuis spelen zal niet altijd mogelijk zijn;
- Meerdere teams van één vereniging kunnen in dezelfde klasse uitkomen;
- In de poules van 8 teams spelen enkele teams slechts 3x thuis en 4x uit.
B.
Verruiming Invallersregeling.
û
û
û

In de Jeugd DUO competitie mogen spelers een onbeperkt aantal malen invallen in een lager
genummerd team. (Het onderling invallen van teams in de laagste drie klassen vervalt).
In de Jeugd DUO competitie mogen spelers ook invallen in een hoger genummerd team, als
teams in dezelfde competitieklasse uitkomen.
Voor spelers, uitkomend in de laagste klasse, die niet aan de maximum leeftijdsgrens (12 jr.)
voldoen, kan bij CZ om dispensatie worden gevraagd. Toewijzing daarvan is voorbehouden.
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Uitkomen* in een Afdelingsteam door spelers/speelsters uit de Landelijke Competitie :
Speelsters spelend in de Damescompetitie
Jongens/Meisjes spelend in de Jeugdcompetitie

Uit: Damesteams (spelen/invallen bij Afd. Senioren.)





Speelsters spelend in de Damescompetitie in een eredivisieteam mogen uitkomen in teams
e
die spelen in Hoofdklasse t/m 2 klasse Senioren.
e
Speelsters spelend in een 1 divisieteam mogen uitkomen in Hoofdklasse t/m 3e klasse.
Speelsters spelend in een 2e divisieteam mogen uitkomen in Hoofdklasse t/m 4e klasse.
Speelsters spelend in een 3e divisieteam mogen uitkomen in Hoofdklasse t/m 5e klasse.

Uit: Jongensteams (spelen/invallen bij Afd. Senioren.)






Spelers/sters spelend in de Landelijke Herencompetitie mogen niet invallen in de
afdelingscompetitie.
e
Spelers/sters spelend in de Kampioensgroep mogen uitkomen in Hoofdklasse t/m 1 klasse.
e
Spelers/sters spelend in de A-klasse mogen uitkomen in Hoofdklasse t/m 2 klasse.
e
Spelers/sters spelend in de B-klasse mogen uitkomen in Hoofdklasse t/m 3 klasse.
e
Spelers/sters spelend in de C-klasse mogen uitkomen in Hoofdklasse t/m 4 klasse.

In de Landelijke Competitie is uitkomen in zowel de senioren-, als in de jeugdcompetitie niet
toegestaan.
Een jeugdspeler uitkomend in een Landelijke Competitie kan niet aan de Afdelingsjeugdcompetitie
deelnemen.
Een jeugdspeler alleen uitkomend in de seniorencompetitie in een afdeling, mag niet invallen in een
jeugdteam in de afdeling Limburg.





Algemeen blijft echter steeds de Invallerregeling van kracht die is opgenomen in het
Competitiereglement van de Afdeling Limburg. Dit geldt ook voor de extra bepalingen
hieromtrent die het Afdelingsbestuur via 'Richtlijnen Competitie' vaststelt.
Bovenstaande regeling zal jaarlijks na afloop van de Voorjaarscompetitie door CZ worden
geëvalueerd.
Het Afdelingsbestuur houdt te allen tijde het recht in individueel afwijkende situaties anders te
beslissen.

*Betekent dus zowel spelen, als invallen.
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Normen ELO-RATING Seniorencompetitie afdeling Limburg.
1) Algemene mededeling inzake de ELO-RATING.
2) Richtlijnen ELO-RATING m.b.t. het samenstellen van Seniorenteams

1) Algemene mededeling inzake de ELO-RATING:
a) Seniorenteams moeten op sterkte worden ingedeeld. Dit staat vermeld in het
Competitiereglement (CR) art. 24 en wordt herhaald in de Richtlijnen Competitie (RC) in art. 7
b) Inmiddels is de ELO-RATING binnen de NTTB een belangrijke rol gaan spelen bij het indelen
van competitieteams en toernooien.
c) Bij de landelijke competitie en de landelijke evenementen wordt de ELO-RATING vanaf de
Najaarscompetitie 2017 toegepast.
Ook CZ in de afdeling Limburg heeft bij de indeling van de Najaarscompetitie 2017 gekeken naar de
ELO-RATING van de spelers en vervolgens de teamrating van de samengestelde teams berekend.
Er is in het voorjaar een aantal malen gewezen op de a.s. toepassing van de ELO-RATING voor de
Najaarscompetitie 2017.
Gebleken is echter dat er bij een aantal verenigingen weinig of geen rekening is gehouden met deze
vernieuwing. Daardoor zijn er enkele grote verschillen ontstaan in de speelsterkte van de teams.
In haar juni-vergadering heeft CZ richtlijnen (bepalingen) vastgesteld waardoor in de toekomst die
verschillen in speelsterkte niet meer mogelijk zullen zijn.
Deze richtlijnen zorgen voor een betere evenwichtigheid in de klassen en zullen vanaf de
Voorjaarscompetitie 2018 definitief in werking treden.
Geldig tot nader order met een mogelijkheid tot aanpassing te allen tijde.
In de Najaarscompetitie 2017 zal door CZ via invalbeperkingen en invalverboden worden getracht
corrigerend op te treden

Volgens deze richtlijnen (zie bij 2) dienen alle spelers op sterkte te worden ingedeeld.
Dat in de praktijk incidenteel een afwijking mogelijk kan zijn, is geheel ter beoordeling van CZ.
Hiervoor dient vóór ingave van de teams in NAS een dispensatieverzoek te worden gericht aan CZ.
Voor betreffende spelers(s) worden dan de bij 2 D) en 2 E) genoemde invalverboden of
invalbeperkingen vastgesteld.
De ELO-RATING van jeugdspelers (ook) uitkomend in de Seniorencompetitie met een hoger niveau
dan 3e klasse zal worden meegenomen.
Van alle overige jeugdspelers zal ook naar de competitierating worden gekeken.
Voor een aantal van deze spelers is de ELO-RATING soms niet conform de speelsterkte.
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2) Richtlijnen ELO-Rating m.b.t. het samenstellen van de seniorenteams.
Met daaraan verbonden de bepalingen voor invalverboden en invalbeperkingen.
A) Een speler die bij het indienen van de teams (samenstelling van de teams
voorafgaand aan elke competitie) in NAS, een ELO-RATING heeft van
200 punten méér dan een andere speler, is verplicht in een team te spelen met een lager
teamnummer.
B) Voor een speler die een ELO-RATING heeft tussen de 150 en 200 punten méér op
de ELO-ranglijst dan een andere speler (zoals beschreven bij punt A), dient de
vereniging een met redenen omschreven verzoek in te dienen bij CZ of deze speler wel in
het team mag gaan spelen. Het is ter beoordeling aan CZ of aan dit verzoek kan worden
voldaan.
C) Een team dat gemiddeld 30 ELO-punten of méér heeft dan een ander team, dient een lager
Teamnummer te krijgen.
D) Een speler kan een invalbeperking krijgen (steeds ter beoordeling van CZ) als deze
speler 100 ELO-punten méér heeft dan een speler uit een team met een lager teamnummer.
E) Een speler krijgt een invalverbod voor het hele team (of meerdere teams) met een lager
teamnummer als deze speler 30 ELO-punten méér heeft dan de speler met de hoogste
ELO-RATING van dat/die team(-s).
De ELO-RATING van juni is bepalend voor de teamindeling van de Najaarscompetitie.
De ELO-RATING van december is bepalend voor teamindeling van de Voorjaarscompetitie.
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