Bijlage 1
Deel III-B. Reglement voor recreantencompetitie Afdeling Limburg.
Hoofdstuk 14. Gerechtigdheid tot spelen recreantencompetitie
14.1 Speelgerechtigdheid
1. Dames en heren welke lid zijn van een bij de NTTB aangesloten lid-vereniging. Dit zal
door de competitieleiders in NAS worden gecontroleerd.
2. De minimum leeftijd is gesteld op 18 jaar. Deze leeftijd moet op 1 juli voor aanvang van
de competitie bereikt zijn.
3. Dispensatie is mogelijk vanaf 16 jaar na hiervoor een verzoek te hebben ingediend
bij de wedstrijdleiding.
14.2 Gerechtigdheid tot spelen in team
Gerechtigd om te spelen voor een bepaald team zijn:
de aan de betrokken competitieleider opgegeven en geaccepteerde spelers van dat team.
14.3 Teamopgave
1. De lid-verenigingen zijn verplicht hun teams voor elke competitie op te geven vóór een
door de betreffende competitieleider vast te stellen datum.
2. Ieder lid dat is ingeschreven in het ledenregister van de NTTB en voor deelneming aan de
competitie is opgegeven dient naar speelsterkte te worden ingedeeld bij een opgegeven
team. De spelers worden bij de teamopgaven naar speelsterkte genummerd, waarbij het
team met de sterkste spelers het laagst genummerde team vormt, enz.
3. Eén team mag uit maximaal zes spelers bestaan, behalve het team met het hoogste
volgnummer, dat mag uit tien spelers mag bestaan.
4. De teamopgave behoeft de goedkeuring van de betrokken competitieleider.
5. Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team na aanvang van een competitie is
alleen mogelijk na toestemming van de betrokken competitieleider.
6. Een speler mag slechts eenmaal op een teamlijst voorkomen.
14.4 Gevolgen van het terugtrekken van een team
1. Alle op het moment van terugtrekken van een team, door dat team nog te spelen
competitiewedstrijden komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde competitiewedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd.
2. Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen, terwijl de betrokken
lid-vereniging geen recht op herplaatsing van dit team in de desbetreffende klasse kan
doen gelden, anders dan via de geldende promotie- en degradatieregeling.
14.5 Teamwijziging
1. Een lid-vereniging dient de nummervolgorde van de spelers van een team
halverwege de competitie te wijzigen indien het verschil in persoonlijk
resultaat tussen een speler bovenin en een speler onderin meer dan 50%
bedraagt. Dit gebeurt in overleg met de competitieleiding. Indien het verschil
kleiner is mag er gewisseld worden na overleg met de competitieleider.
2. Een aanvraag tot teamwijziging moet worden gericht aan de betrokken competitieleider.
3. Een teamwijziging gaat eerst in na toestemming van de betrokken competitieleider.
4. Het is een teamlid niet toegestaan om in de loop van de competitie van team
te wisselen.
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Hoofdstuk 15. Competitiewedstrijden
15.1 Competitiewedstrijd
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets. Gespeeld wordt
volgens het dubbel daviscup systeem. Beide teams bestaan uit 4 spelers, waarbij A en B
twee enkelsets en één dubbelset spelen tegen W en X van de tegenstander. Hetzelfde
geldt voor C, D en Y, Z. Als A,B en W,X moeten de sterkste spelers binnen het team
worden opgesteld. Hiervoor geldt de volgorde team zoals op de teamlijsten is
aangegeven. Bij het overtreden van deze regel gaan punten gescoord door de
onrechtmatige speler naar de tegenstander. Deze regel geldt ook voor invallers welke niet
zijn aangemeld op een teamlijst.
2. Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitieleider
als zodanig is aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn.
3. Het competitieseizoen bestaat uit een competitieronde welke verspeeld wordt in de
periode van september tot en met april.
4. Er moet gelegenheid zijn om een wedstrijd op twee tafels af te werken.
5. Het competitieprogramma wordt ingedeeld in periodes van één tot twee weken
waarbinnen een wedstrijd gespeeld moet worden. Het vaststellen van datum en tijd
gebeurt in onderling overleg tussen de wedstrijdleiders van de betrokken verenigingen.
Indien de wedstrijdleiders niet tot overeenstemming komen, zal de competitieleider dag
en datum vaststellen.
15.2 Verloop van een competitiewedstrijd
1. Elke competitiewedstrijd moet worden uitgespeeld op één dag. Is door overmacht het
spelen of het uitspelen van een competitiewedstrijd op één dag niet mogelijk, dan bepaalt
de betrokken competitieleider of, en zo ja waar en wanneer, de competitiewedstrijd
respectievelijk de resterende sets of games worden gespeeld. De betrokken
competitieleider beslist of er sprake is van overmacht.
2. De teamaanvoerders bepalen, onafhankelijk van elkaar, de volgorde waarin de spelers
van het eigen team spelen.
3. Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd mag een speler die hieraan
deelneemt niet aan enige andere competitiewedstrijd deelnemen.
4. Het thuisspelende team vult maximaal twee wedstrijdformulieren in. Eén exemplaar dient
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week volledig ingevuld te worden gezonden
aan de competitieleider. Gebeurt dit niet, dan zal op de eindstand één punt in mindering
worden gebracht voor elke keer dat een wedstrijdformulier te laat is verstuurd.
15.3 Invallers
Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een
andere speler, behorende tot dezelfde lid-vereniging, hem vervangen als invaller met
inachtneming van de volgende bepalingen:
1. vervanging door een invaller moet vóór de competitiewedstrijd geschieden.
2. een speler mag als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager
volgnummer) dan waartoe hij behoort, echter wel als C/D speler.
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4.
5.
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indien de twee laagste teams van een vereniging in dezelfde klasse spelen, mogen spelers
van het hoogste team (laagste nummer) in het lagere team invallen, echter met de
verplichting dat een C/D speler uit het hogere team altijd als A/B speler in het lagere team
invalt. In het geval dat 3 of zelfs 4 spelers van het hoogste team invallen, geldt dit
uiteraard niet. In dat geval speelt de C/D speler van het hoogste team ook in het lagere
team op C/D.
indien een invaller sterker is als de oorspronkelijke C/D spelers en dus als A/B speler in wil
vallen, zal het team dispensatie aan moeten vragen bij de competitieleiders.
Indien een team slechts 3 spelers ter beschikking heeft en speler A of B niet
aanwezig is, mag speler C dan zowel bovenin als onderin spelen. Dit geldt
echter alleen voor het laagste team van een vereniging.
bij beslissingswedstrijden of promotie- of degradatiewedstrijden heeft elke invaller
toestemming nodig van de competitieleider.

15.4 Winstpunten
Voor alle klassen geldt dat aan een team zoveel winstpunten worden toegekend als er sets
gewonnen zijn.
15.5 Stand
1. De eindrangschikking wordt bepaalt door het totaal aantal behaalde punten, ongeacht of
een team alle wedstrijden gewonnen heeft.
Een team met de minste punten is laatste, ook al heeft een ander team alles verloren.
Zodra de wedstrijdformulieren naar de competitieleiders zijn gemaild worden deze zo snel
mogelijk op de site bijgewerkt.
2. Indien twee of meer teams uit een competitiegroep een gelijk aantal winstpunten hebben
behaald, dan wordt de volgorde bepaald door de resultaten van de tussen deze teams
onderling gespeelde competitiewedstrijden.
De volgorde wordt achtereenvolgens bepaald door:
1. het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet
gespeelde sets uit de competitiewedstrijden;
2. indien dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games
uit de in lid 2 sub 1 genoemde sets;
3. indien ook dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in
de in lid 2 sub 2 genoemde games;
4. indien ook dit gelijk is, wordt het gestelde in lid 2 sub 1,2 en 3 toegepast op alle
competitiewedstrijden die in de groep van de betreffende teams tegen alle andere
teams uit die groep zijn gespeeld;
5. indien ook dit geen uitsluitsel geeft voor de plaatsen die recht geven op promotie of
degradatie worden beslissingswedstrijden vastgesteld.
15.6 Niet opkomen van één of meerdere spelers
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd
een van beide teams onvoltallig is, worden de sets die door de aanwezige spelers
gespeeld kunnen worden gespeeld met inachtneming van de op het wedstrijdformulier
aangegeven volgorde.
2. Indien de te laat komende speler binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op
overmacht, dan moeten zijn sets voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide
aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier.
3. De sets die niet gespeeld kunnen worden wegens het ontbreken van een speler worden
geacht te zijn gewonnen door de aanwezige speler met driemaal 11-0. Voor de sets
waarin beide spelers niet aanwezig zijn worden geen punten toegekend;
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15.7 Niet opkomen van een team
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd
een van beide teams niet aanwezig is, wordt het geacht te laat te zijn opgekomen.
Hiervan wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformulier
aantekening gemaakt. De betrokken competitieleider kan het niet op tijd aanwezige team
een boete opleggen.
2. Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 30 minuten na het
vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet
aanwezig is wordt het als niet opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder
van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. De aanvoerder
zendt dit formulier, van zijn handtekening voorzien, naar de betrokken competitieleider.
Een afschrift van het wedstrijdformulier zendt hij aan de lid-vereniging waarvan het team
niet kwam opdagen.
3. Indien het te laat komende team binnen 30 minuten na het vastgestelde of
overeengekomen aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op
overmacht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld.
4. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake
was van overmacht.
5. Bij niet opkomen stelt de betrokken competitieleider de competitiewedstrijd opnieuw vast,
en deelt dit binnen drie weken na de dag waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk
was vastgesteld, aan beide lid-verenigingen mee. Bij niet opkomen in een
beslissingswedstrijd is het wel aanwezige team winnaar van de beslissingswedstrijd.
6. Het niet opgekomen team krijgt evenveel winstpunten in mindering als het maximaal
aantal te behalen winstpunten in die competitiewedstrijd. Bovendien kan de betrokken
competitieleider de lid-vereniging waarvan het team niet aanwezig was, een boete
opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk stellen voor de door het
aanwezige team gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur.
7. Indien een team zich in één competitie tweemaal schuldig heeft gemaakt aan niet
opkomen in een competitiewedstrijd, kan het door de betrokken competitieleider uit de
competitie worden genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als genoemd in artikel
14.4 bij terugtrekking van een team.
8. Een team waarvan slechts één speler opkomt wordt geacht niet te zijn opgekomen.
15.8 Verplaatsen wedstrijd
1. Indien een wedstrijd niet op de afgesproken dag en tijdstip door kan gaan, dan dient men
minimaal 48 uur voor aanvangstijd deze wedstrijd te verplaatsen. Beide verenigingen
moeten akkoord gaan met deze verschuiving. De nieuwe datum dient, binnen 2 weken,
in onderling overleg te worden bepaald. De competitieleiding moet z.s.m.
geïnformeerd worden over een wijziging in het programma.
2. Bij onvoorziene omstandigheden zoals mist of plotselinge gladheid, dient men voor het
aanvangstijdstip van de wedstrijd contact op te nemen met de wedstrijdleider. Er moet
onderling een nieuwe datum en tijdstip worden afgesproken.
3. Mocht de verplaatste datum buiten het geplande tijdvak komen, dan dient hiervoor, door
de wedstrijdleider van de thuisspelende vereniging, toestemming te worden gevraagd aan
de betreffende competitieleider.
4. In de laatste 2 competitieronden mogen geen wedstrijden meer worden uitgesteld indien
een van de teams nog kans heeft op het kampioenschap of degradatie. Indien er
wedstrijd moet worden verschoven dan kan deze alleen maar eerder dan gepland
gespeeld worden.
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Hoofdstuk 16. Structuur van de recreantencompetitie
16.1 Omvang en structuur van de recreantencompetitie
1. De competitieleider bepaald na teamopgave de structuur van de recreantencompetitie.
2. In de recreantencompetitie is het mogelijk met meer dan één team per afzonderlijke
groep deel te nemen.
16.2 Promotie en degradatie in de recreantencompetitie
1. De betrokken competitieleider bepaalt vóór aanvang van de competitie van elke klasse en
groep de plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap, promotie en
degradatie.
2. Een lid-vereniging kan een schriftelijk verzoek indienen bij de betrokken competitieleider
om een team in een lagere klasse in te delen dan de klasse(n) waarin het team (de
teams) op grond van de behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande competitie
zou (zouden) worden ingedeeld.
Hoofdstuk 17. Slotbepaling
Beslissingsrecht betreffende competitiecommissie
In geval waarin dit reglement niet voorziet beslist het de competitiecommissie. Indien tijdens
een competitiewedstrijd zich een dergelijk geval voordoet, beslist voor die competitiewedstrijd
éénmalig de betrokken competitieleider. Hij rapporteert het geval waarin dit reglement niet
voorzag alsmede zijn beslissing aan de competitiecommissie.
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