COMPETITIEREGLEMENT VOORJAARSCOMPETITIE 2019
Betekenis
Dit reglement stelt regels voor de organisatie en het verloop van de competitie van Tennisvereniging
T.C. Helios te Heel voor seniorleden.
Artikel 1.
De KNLTB organiseert de voorjaarscompetitie.
T.C. Helios neemt deel aan de volgende competities:
- Districtscompetitie regio Zuid Voorjaar 2019 en
- KNLTB Landelijk Voorjaars Competitie 2019
Artikel 2.
Het Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) Competitiereglement 2019 en het KNLTB Regio Zuid
Regiocompetitieboek 2019 zijn van toepassing.
Artikel 3.
De competitie omvat de volgende spelsoorten: het enkelspel (vrouwen en mannen), het dubbelspel (vrouwen
en mannen) en het gemengd dubbelspel.
Het aantal wedstrijden per competitiedag is afhankelijk van de competitiesoort waarin je speelt (damesteam,
herenteam of gemengde team).
Artikel 4.
De data van de voorjaarscompetitie staan vermeld op de website van de KNLTB en op het inschrijfformulier.
Artikel 5.
Iedere deelnemer aan de voorjaarscompetitie dient op de te spelen competitiedagen beschikbaar te zijn.
Artikel 6.
Aan de voorjaarscompetitie nemen uitsluitend leden van T.C. Helios deel. Wanneer een team niet compleet is
kan een speler van een andere vereniging een speciaal competitielidmaatschap aanvragen, dit dient in
overleg te gaan met het bestuur.
Artikel 7.
Iedere competitiewedstrijd op zaterdagmorgen en zondag wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Bij de
stand 6-6 wordt een tiebreak gespeeld (bij elke set van toepassing). De regels kunnen tussentijds nog
aangepast worden door de KNLTB.
Op vrijdagavond zal de 3e set in de vorm van een super tiebreak gespeeld worden (10 punten).
Let op bij de KNLTB Landelijk Voorjaars Competitie – gemengde teams worden bij de mixpartijen het
e
principe van een super-tiebreak toegepast (3 set is een tiebreak tot 10).
Artikel 8.
De inschrijving dient te geschieden middels het inschrijfformulier dat vroegtijdig door de technische
commissie per e-mail aan alle seniorleden wordt verstrekt. De inschrijving sluit uiterlijk op 23 December
2018.
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Goud sponsor:

Zilver sponsoren:

Financiële ondersteuning:

TML Roermond

Jumbo Roel Heerschap Heel

Wim Slangen Sports Echt

RBH Roermond

Hotel-Grand Café Heere van Heel

Installatiebedrijf Verkoulen & Zn Heel

Schildersbedrijf Reijven VOF Haler

Fysiotherapie Serton Heel

Frenk Jetten Vertrouwd Advies Heel

Assurantiën H.M. Geurts BV Heel

Boels Zanders Advocaten

Jeroen Segers Makelaardij Heel

Cuypers Van Pol Rubberg Advocaten

Rabobank Peel, Maas en Leudal

Artikel 9.
Een deelnemer mag zich voor maximaal 2 competitiedagen inschrijven. Voor de betreffende deelnemer
wordt dispensatie aangevraagd. De dispensatieregels en -voorwaarden die van toepassing zijn, worden
opgesteld door de KNTLB en zijn leidend.
Artikel 10.
De teams worden door de KNLTB ingedeeld in een klasse volgens de op hun KNLTB-spelerspas vermelde
speelsterkte.
Artikel 11.
Het team behoort uit minimaal 4 spelers te bestaan, bij voorkeur meer spelers om uitval te voorkomen.
Artikel 12.
Ben met een compleet team op tijd aanwezig, d.w.z. uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden en
spreek bij uitwedstrijden zelf het vertrektijdstip af.
Het team is zelf verantwoordelijk voor de compleetheid van het team. Indien een team niet compleet is, kan
dit financiële consequenties hebben voor T.C. Helios en kunnen eventueel verhaald worden bij het
betreffende team.
Artikel 13.
T.C. Helios stelt per team de benodigde blikken tennisballen beschikbaar.
Artikel 14.
Iedere competitiespeler dient in het bezit te zijn van een geldig spelerspasje, anders is deelname aan de
competitie niet toegestaan.
Artikel 15.
Zorg voor aanvang van de wedstrijd(en) voor de controle van de spelerspasjes en het invullen van de
formulieren.
Artikel 16.
Als het team thuis speelt, dient het KNLTB competitieformulier door de aanvoerders zelf ingevuld te worden
en na afloop direct (dezelfde dag) verwerkt te worden.
Artikel 17.
Indien een competitiedag op de geplande dag geen doorgang kan vinden (bijvoorbeeld i.v.m. het weer)
dient de wedstrijddag op de eerstvolgende inhaaldag ingehaald te worden.
Artikel 18.
Een wedstrijddag verplaatsen (op eigen initiatief of op verzoek van de tegenstander) is niet toegestaan.
Hiervoor dienen jullie contact op te nemen met verenigingscompetitieleider Joeri Verlinden.
Artikel 19.
De uitslagen en standen worden op de website van de KNLTB gepubliceerd. Via de site www.knltb.nl of
mijnknltb.nl kunnen de uitslagen en standen worden bekeken.
Artikel 20.
Ieder team is verplicht in te loggen op mijnknltb.nl voor meer informatie over de te spelen competitiedagen
en tegenstanders. Op mijnknltb.nl staat o.a. informatie over de aanvangstijden, de contactpersonen van de
verenigingen, verwijzingen naar clubgegevens (route en site).
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Artikel 21.
Contactgegevens verenigingscompetitieleider : Joeri Verlinden, Reutsdael 5, 6097 JZ Heel,
telefoonnummer 06-23688856, e-mail joeriverlinden@live.nl
Artikel 22.
Een deelnemer dient zich tijdens een competitiedag/-wedstrijd correct te gedragen, zowel op als buiten de
tennisbaan. Stel je netjes voor aan de tegenstanders, gedraag je sportief. Bedenk dat je een visitekaartje van
T.C. Helios bent. De KNLTB Fair Play Gedragscode is van toepassing.
Artikel 23.
Indien er ongeregeldheden, misdragingen etc. geconstateerd worden kan de technische commissie en/of het
bestuur overgaan tot schorsing, waarschuwing en/of uitsluiting.
Artikel 24.
Indien er een overcapaciteit van het aantal teams per speeldag ontstaat, geldt de toelating op basis van
loting. Dit geldt in het algemeen alleen voor de vrijdagavond (maximaal 6 inschrijvingen). Op zaterdag en
zondag is over het algemeen voldoende plek. Wil je dus zeker zijn van het spelen van competitie dan kan dit
een goede optie zijn.
Artikel 25.
Omdat het steeds moeilijker is om de kantine tijdens de competitie bezet te krijgen, is het mogelijk dat een
thuisspelend team verantwoordelijk is voor de kantine. Dit team heeft dan de verantwoordelijkheid over het
bedienen van onze gasten en zorgen er op het einde van de dag voor dat de kantine schoon achter gelaten
word. Hierbij is het ook mogelijk dat niet ieder team een keer verantwoordelijk is voor de kantine, of dat
teams 2 speelrondes verantwoordelijk zijn voor de kantine. Tijdens het uitreiken van de competitiepapieren
wordt dit kenbaar gemaakt.
Artikel 26.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de technische commissie.

Dit reglement is vastgesteld door de technische commissie van T.C. Helios op 26-11-2018.
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