Informatie voor (aanvoerders van) competitieteams
LTV Breukelen
Op https://mijnknltb.toernooi.nl kun je de indeling voor jouw team terug vinden.
Tip: Klik op het hartje achter jouw team en maak hem favoriet. Op deze manier blijft jouw indeling
altijd als eerste verschijnen. Kun je jou team niet vinden? Volg dan het stappenplan op de volgende
pagina: https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/downloads-mijnknltblandingspagina/stappenplan-wedstrijdprogramma-competitie.pdf
Nieuw wedstrijdformulier:
In de toekomst worden zowel het formulier voor de ploeguitwisseling als het formulier voor het
invoeren van uitslagen gedigitaliseerd. Vooruitlopend hierop is het wedstrijdformulier
vereenvoudigd: het is een versimpeld formulier zonder doordrukvellen. De wedstrijdformulieren
zullen dan ook niet meer per team verstrekt worden, maar achter de bar terug te vinden zijn. Elke
thuisspeeldag haalt de aanvoerder één formulier van het blok om in te vullen (NB: voor de jeugd
worden de formulieren nog wel per team verstrekt).
- De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende
speelsterkte op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB
ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het
spelersprofiel op MijnKNLTB.nl. Klik hier voor de belangrijkste wijziging van de meerjaren
ledenpas voor deelname aan competitie.
- De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de
uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. In de praktijk zal dit lastig zijn, omdat op de
tennisclub nog beperkte mogelijkheid hiertoe is. Bespreek dit met de captain van de tegenpartij
en maak hier afspraken over.
- De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de
digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren.
Let op: wanneer uitslagen niet tijdig ingevoerd worden brengt de KNLTB de vereniging een boete
in rekening. Deze zullen wij altijd doorbelasten naar het desbetreffende team.
Verkort spelen:
In de voorjaarscompetitie worden alle dubbelwedstrijden (dames-, heren- en gemengd dubbel)
verkort gespeeld. Dit betekent dat de derde set een wedstrijd tie-break wordt (tot en met 10 punten,
2 punten verschil). De single wedstrijden worden gespeeld volgens de normale tennis spelregels.
Invallersregeling:
Een speler mag in een competitieweek op verschillende speeldagen deelnemen aan een
competitiewedstrijd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de reglementen rondom
spelen in een sterkere ploeg. Deze bandbreedte ligt op 2,00 punten in rating. De speelsterkte van
een bepaalde klasse is terug te vinden in het wedstrijdbulletin.
Een team is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van invallers. Op de website van LTV Breukelen is een
lijst te vinden met spelers die zich hebben aangemeld als invaller.
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/regelgeving/regelsomtrent-invallen-competitie.pdf
Onderstaand alle informatie omtrent reglementen, instructies en documentatie:
https://www.centrecourt.nl/themas/competitie-en-toernooien/competitie/voorjaarscompetitie/
- Invoeren van uitslagen
- Speeldata + inhaaldata
- Wedstrijdbulletins (met o.a. bandbreedtes voor invallers)
- Competitiereglement (vanaf 1 april beschikbaar)

Aanvullende informatie voor aanvoerders
- Iedere aanvoerder moet op de KNLTB-site de aanvangstijd controleren. Doe dat in ieder geval
ook binnen 3 dagen voor de speeldag; tijden kunnen wijzigen. Tip: Op de “KNLTB app” kun je ook
jouw team toevoegen en deze tijden eenvoudig via de mobiel in de gaten houden.
- Zorg ervoor dat je team een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is.
- Op het terras staat aangegeven welke wedstrijden op de wedstrijddag worden gespeeld en welk
team dag-VCL (verenigingscompetitieleider) is.
- Een schema voor de baanindeling hangt op de club. Mocht het nodig zijn daarvan af te wijken
(bijv. door regen of uitloop van teams), dan beslist de aanvoerder van het team dat dag-VCL is.
NB Let op beschikbaarheid banen voor de volgende ronde (elk team moet minimaal 1 baan
binnen een uur na aanvang beschikbaar hebben).
- Indien zich tijdens de wedstrijden een situatie voordoet die door de spelers onderling niet kan
worden opgelost, dan beslist de dienstdoende dag-VCL. Controleer de speelpasjes voor aanvang
van de eerste partij.
- Maak voorafgaand aan de eerste wedstrijd een teamopstelling (formulier ploeguitwisseling) en
wissel deze uit met de tegenstander. Vul het officiële wedstrijdformulier pas na afloop in.
- Kan een thuiswedstrijd i.v.m. weersomstandigheden (zie competitiereglement KNLTB) niet
gespeeld worden? Dan moet de wedstrijd op de eerstkomende inhaaldag gespeeld worden.
Eerder spelen mag, maar alleen in overleg met de tegenstander. De inhaaldata staan bij het
overzicht competitiedata. Informeer ook per mail de CWT (cwt@ltvbreukelen.nl). Vermeld in de
mail de datum, tijd en aantal nog te spelen partijen. Er kan dan een indeling worden gemaakt.
- Bij een thuiswedstrijd moet de wedstrijduitslag direct na de wedstrijd worden ingevoerd. Let op:
Invoeren dient binnen 24 uur gebeuren! De door de KNLTB opgelegde boete bij te laat invoeren
moet door het team betaald worden. Ook wanneer een wedstrijd niet aangevangen wordt, of
niet afgespeeld is, moet de tussenuitslag worden ingevoerd.
- Check na een uitwedstrijd binnen drie dagen of de uitslag goed is verwerkt. Is dat niet het geval
stuur dan een email naar cwt@ltvbreukelen.nl

Richtlijnen VCL
Om de competitiedagen ordelijk te laten verlopen is elk team één of tweemaal dag-VCL. Wie dag-VCL
is, is op het bord op het terras aangegeven. Ook hangt hier een dagindeling van de banen over de
teams. Hier mag alleen van worden afgeweken in onderling overleg met de dag VCL. Belangrijk is een
prettig en soepel verloop van de dag. Dag-VCL beslist bij onenigheid. Hieronder enkele richtlijnen:
- Dinsdag en Donderdag: aanvang 10.00 uur. Twee banen beschikbaar voor de competitie.
- Vrijdag: aanvang 19.00 uur. Tijdens competitiedagen zijn er 6 banen beschikbaar voor
competitieteams. Twee banen worden gebruikt door de trainers en er is tijdens de
voorjaarscompetitie van 19.00 tot ongeveer 22.30 uur een recreantenbaan beschikbaar.
- Zaterdag: aanvangstijden tussen 9.00 en 16.30. We hebben 8 competitiebanen ter beschikking;
er is dus altijd 1 recreantenbaan. De VCL zorgt dat er minimaal 1 baan per team beschikbaar is.
Deze baan moet uiterlijk een uur na aanvangstijd van het team beschikbaar zijn. Zorg er dus voor
dat er tijdig voldoende banen vrij zijn voor de volgende ronde.
- Zondag: aanvangstijden tussen 9.00 en 16.30. Er zijn 8 banen beschikbaar voor de competitie; er
is dus altijd 1 recreantenbaan. De jeugdteams spelen zoveel mogelijk in de ochtend. Er moet voor
de later komende teams minimaal 1 baan per team beschikbaar zijn (zie baanschema). Deze baan
moet uiterlijk een uur na aanvangstijd beschikbaar zijn. Zorg er dus voor dat er tijdig voldoende
banen vrij zijn voor de volgende ronde.
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