Richtlijnen voor de captains 2019
LTC Startbaan

A. Invallers
Vanaf 2018 is er al een versoepeling gekomen van de Invallersregeling. Dit houdt in dat het voor spelers
mogelijk is zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie te spelen voor dezelfde
vereniging, mits de speler niet meer dan éénmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team. De
bandbreedte is verhoogd van 0.5 naar 2.0. De klassenvolgordes zijn terug te vinden in de
Wedstrijdbulletins. Heb je twijfels over het mogen opstellen van invallers neem dan contact op met de
verenigingscompetitieleider van de betreffende speeldag:
Jeanne Hogerwerf
Rien Hogerwerf
Myrthe v.d. Boon
Stan Soels

(020-647 34 14)
(020-647 34 14)
(06 - 30457202)
(06 - 13874462)

E-mailadres Jeanne en Rien
E-mailadres Myrthe
E-mailadres Stan

voor de dinsdag/donderdagteams
voor de vrijdag/zaterdagteams
voor de zondag-teams
voor de zondag-teams

ltcstartbaan.rien@gmail.com
myrthevanderboon@hotmail.com
stan.soels@hva.nl

B. Inhaaldagen
Indien een wedstrijddag niet of slechts gedeeltelijk kan worden gespeeld dient de wedstrijd op de
eerstkomende verplichte inhaaldag te worden (uit)gespeeld. Het is bij LTC Startbaan zonder
toestemming van de verenigingscompetitieleider absoluut niet toegestaan om wedstrijden op andere dan
de aangegeven verplichte inhaaldagen in te halen. Er dient altijd overleg te zijn met de VCL over het
inhalen van de wedstrijden.
C. Op tijd komen, inspelen, sportiviteit
Je wordt verzocht altijd 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Er is dan nog
voldoende tijd voor het ontvangen van de tegenstander en een kopje koffie. Gezien de drukte op de
competitiedagen zullen de VCL’s geen banen meer onbespeeld laten liggen. Dat wil zeggen dat indien
jouw team op de aangegeven starttijd niet op de baan staat, de baan doorgegeven zal worden aan een
team dat wel direct kan beginnen.
Iedereen wordt verder verzocht volgens de regels in te spelen, namelijk maximaal 5 minuten.
Een belangrijke reden van uitloop van een competitiedag zit namelijk in het lange inspelen.
De VCL en de leden van de TC zijn bevoegd deelnemers aan te spreken op onsportief gedrag, vloeken,
tijdrekken, het dragen van ongeschikt schoeisel en dergelijke. Indien naar het oordeel van de VCL een
speler de geldende fatsoensregels overtreedt kan hiervan melding worden gemaakt bij de KNLTB.
D. Het invullen van de wedstrijdformulieren
Op het wedstrijdformulier vind je de “Invulinstructie wedstrijdformulier Competitie”. Hoewel het formulier
logisch is opgebouwd raden we je aan de instructie voor de eerste competitiedag een keer rustig door te
lezen. Voor het correct en snel invoeren is het noodzakelijk dat de uitslagen in een vaste volgorde
worden ingevoerd, namelijk: DE, HE, DD, HD en GD.
Het wedstrijdformulier dient door de captain tot 3 maanden na afloop
van de laatste speeldag bewaard te blijven.
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E. Digitaal invoeren van de uitslagen
De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen van
elke geheel of gedeeltelijk gespeelde competitiewedstrijd, dan wel afgelaste of reglementair niet
gespeelde competitiewedstrijd, elektronisch aan de KNLTB door te geven. De aanvoerder van het
bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde
wedstrijduitslagen van de betreffende speeldag op juistheid te controleren. Het niet-voldoen aan deze
verplichting heeft tot gevolg dat de mogelijkheid vervalt om tegen de ingevoerde uitslagen een protest in
te dienen
In de Handleiding uitslagen invoeren is uitgebreid beschreven hoe dit moet gebeuren.
Alle captains zijn gedelegeerd om de uitslagen in te vullen.
Voordat je toegang hebt tot het invoeren van de uitslagen moet je jezelf wel eerst registreren.
Nog niet gebeurd? Zie Stappenplan-account-registreren.
Mocht er per ongeluk een fout zijn gemaakt bij het invoeren van de uitslagen dan kan een van de
verenigingscompetitieleiders deze voor je corrigeren. Dit moet dan wel binnen een week na de
oorspronkelijke speeldatum van de wedstrijd gebeuren.
F. Raadplegen van de uitslagen
De digitaal aangeleverde uitslagen worden vrijwel direct verwerkt in de KNLTB-administratie en zijn
vervolgens direct te raadplegen.
G. Uitnodigen tegenstanders
Voor onze thuiswedstrijden zijn alle gegevens zoals aanvangstijd e.d. (inclusief de gegevens van de
captains) digitaal aangeleverd.
H. Aanvangstijden bij thuiswedstrijden
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdagavond
Zaterdag
Zaterdagavond
Zondag
I.

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
Variabele aanvangstijden
18.00 uur
Variabele aanvangstijden

Taken captain voor en tijdens de wedstrijddagen

Informatie over alle wedstrijden is digitaal te raadplegen.
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar mijnknltb.toernooi.nl en log in.
Ga naar Competities.
Klik op KNLTB Voorjaar 2019.
Klik op LTC Starbaan en alle teams komen naar voren.
Klik op jouw team en alle gegevens over je team komen naar voren.

Voordat je toegang hebt tot het invoeren van de uitslagen moet je jezelf wel eerst registreren.
Zie Stappenplan-account-registreren.
Tot acht dagen voor de wedstrijden kan de aanvangstijd worden aangepast.
Kijk dus nog even een paar dagen voor de wedstrijddag wat de juiste aanvangstijd is.

Richtlijnen voor de captains 2019
LTC Startbaan
De captain is verder verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de wedstrijddag:
•
•
•

Hij/zij is gastheer/gastvrouw voor de tegenpartij
Hij/zij ziet erop toe dat de teamleden zich correct en sportief gedragen
Hij/zij meldt meningsverschillen en/of onregelmatigheden aan de VCL en vermeldt deze zo nodig op
het wedstrijdformulier.

J. Verenigingscompetitieleider (VCL)
De VCL (of bij afwezigheid het aanspreekpunt van de dag) is degene die op de betreffende speeldag
zorgt voor een goed verloop van de wedstrijddag op ons park. Hij of zij maakt zich eventueel bekend via
het flip-overbord bij de ingang van het clubhuis. Bij afwezigheid van beiden wordt voor vervanging
gezorgd. Op dit bord worden ook de spelende teams en hun tegenstanders vermeld en op welke baan elk
team speelt.
Verenigingscompetitieleiders
Jeanne Hogerwerf
Jeanne Hogerwerf
Rien Hogerwerf
Rien Hogerwerf
Rien Hogerwerf
Rien Hogerwerf
Myrthe van de Boon
Stan Soels

Aanspreekpunt van de dag
dinsdag
donderdag
vrijdag
vrijdagavond
zaterdag
zaterdagavond
zondag
zondag

Jeanne Hogerwerf
Tine Zunnebeld
Frank von Seydlitz
Mieke Schram
Rien Hogerwerf
Karina de Koning
Myrthe van der Boon
Stan Soels

K. Ledenpasje en speelsterkte
De KNLTB ledenpasjes van de spelers en de opstelling moeten voor aanvang van de wedstrijden
uitgewisseld worden met de captain van de tegenpartij. Op grond hiervan wordt het ploeguitwisselingsen wedstrijdformulier volledig ingevuld. Wordt dit nagelaten dan kan men hierna tegen ongeregeldheden
niet meer protesteren.
De ledenpas wordt alleen verstrekt aan spelers die hun contributie bijtijds hebben voldaan.
Een ledenpas waarop de pasfoto ontbreekt, is absoluut niet geldig voor het spelen van competitie.
Degene met de hoogste enkelspeelsterkte moet, als er meer singels worden gespeeld, de hoogste single
spelen. Bij meer dubbels geldt de dubbelspeelsterkte en moet er naar de totale dubbelspeelsterkte van
de betreffende dubbels worden gekeken.
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.
L. Ballen
De captain ontvangt voor de competitie alle benodigde ballen. Deze ballen hoeven na de speeldag niet te
worden ingeleverd. Reserveballen zijn bij de VCL te verkrijgen.
M. Binnenbanen
Wanneer het regent kunnen wedstrijden eventueel binnen worden gespeeld. Uitdrukkelijk geldt dat de
captains van beide teams hiermee akkoord dienen te gaan.
Voor het spelen op de banen dient, indien deze vrij zijn, het gebruikelijke uurtarief betaald te worden aan
de bar.
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O. Slechte weersomstandigheden
Wanneer de weersomstangheden het niet toelaten om (verder) te spelen, dan zullen de wedstrijden
moeten worden verplaatst. Dit dient altijd in overleg met de VCL te gebeuren. Een team kan dit niet
zelfstandig beslissen.
P. Boetes
Op grond van diverse artikelen uit het Competitie Reglement kunnen aan de vereniging boetes worden
opgelegd. Als deze boetes zijn te wijten aan het competitieteam of spelers van het team, dan zullen deze
ook worden verhaald op het betreffende team c.q. speler van het team.
Afgelopen seizoen zijn aan onze vereniging (bijna allemaal verwijtbaar aan de teams zelf) diverse boetes,
opgelegd. Boetes waren op grond van de volgende redenen:
-Niet op tijd of helemaal niet aanwezig zijn.
-Niet alle wedstrijden gespeeld.
-Gefingeerde uitslagen vermeld.
-Opstellen niet gerechtigde spelers.
Q. Verkort spelen
Voor alle dubbelpartijen geldt verkort spelen. Dit betekent dat derde set wordt
vervangen door een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil).
R. Compact Spelen
Voor de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie geldt compact spelen. Het spelen van
een beslissend punt bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende
wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil).

Veel succes tijdens de wedstrijden!

