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Limbricht, 25 november 2019

Voorjaarscompetitie 2020 Senioren
Beste leden van Panta Rhei,
De wintercompetitie is nog maar net begonnen en de inschrijfdatum voor de voorjaarscompetitie 2020
nadert alweer.

Inschrijven
Senioren worden geacht per team in te schrijven. Teams dienen zich tijdig aan te melden bij Ernest Severens
- VCL (VerenigingsCompetitieLeider) - door middel van inlevering van het volledig ingevulde formulier,
getekend door de teamcaptain. Voorwaarde is dat alle vermelde spelers lid zijn van onze tennisvereniging
Panta Rhei.
De inschrijvingen dienen uiterlijk maandag 6 januari a.s. ingeleverd te zijn, dan hebben we nog enkele dagen
om eventuele zaken te regelen. 14 januari moeten we de teams hebben ingeschreven bij de KNLTB.
Mail het formulier of doe het in de brievenbus:
mail: ernest.severens@gmail.com
adres: Grootveldstraat 9 6141 LV Limbricht.
Een speler kan voor maximaal twee verschillende competitiesoorten in een speelweek uitkomen. Vanwege
de versoepelde invallersregeling zal het voor veel spelers niet meer nodig zijn om dispensatie aan te
vragen. Indien dat wel nodig is, wordt door de VCL/ Ernest Severens dispensatie aangevraagd bij de KNLTB,
dit kan pas in maart a.s.
Inschrijving verplicht tot betaling. Bij terugtrekking van een team na 1 februari 2019 wordt de KNLTB-boete
van € 115 in rekening gebracht bij de teamcaptain. Bij terugtrekking na publicatie van de indeling wordt de
KNLTB-boete van € 225 in rekening gebracht bij de teamcaptain. De bond houdt hierbij geen rekening met
blessures! De KNLTB streeft er naar de indeling uiterlijk 1 maart 2019 bekend te maken.

Maximum aantal teams
Het aantal in te schrijven teams per dag(deel) wordt beperkt door het feit dat we over 6 banen beschikken.
•
•
•
•
•

•

Op de dinsdagmorgen spelen maximaal 6 teams.
Op de donderdagmorgen spelen maximaal 6 teams.
Op vrijdagmiddag spelen maximaal 6 teams.
Op vrijdagavond spelen maximaal 8 teams.
Op zaterdag spelen maximaal 10 teams; met variabele begintijden 09.00-14.00 afhankelijk van
jeugdwedstrijden in de ochtend. In verband met bezetting kantinediensten zullen we begin maart
met de teamcaptains samen zitten om gezamenlijke begintijden van de thuiswedstrijden te
bepalen.
Op zondagochtend maximaal 4 teams.

Voor de vrijdag avond competitie hanteren we het maximumaantal van 8 (i.p.v. nu 6) teams. Bij een teveel
aan inschrijvingen worden eerst bestaande teams geplaatst – vervolgens wordt onder de nieuwe teams
geloot voor de nog vrije plekken.
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Competities, speeldagen, kosten en voorzieningen
Week
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

SPEELDAGEN
15
16
17
18
19
20
07-apr 14-apr 21-apr
12-mei
09-apr 16-apr 23-apr
07-mei 14-mei
10-apr 17-apr 24-apr
08-mei 15-mei
04-apr 11-apr 18-apr 25-apr
09-mei 16-mei
05-apr 13-apr 19-apr 26-apr
10-mei 17-mei
*13 apr is 2e Paasdag
meivakantie 25 apr - 3 mei…
14

21
22
19-mei 26-mei
28-mei
22-mei 29-mei
23-mei
24-mei

INHAALDAGEN
23
*18
*21
*22
*23
*24
02-jun 27-apr 21-mei
09-jun
04-jun 29-apr 21-mei
11-jun
30-apr 21-mei
05-jun
01-mei 21-mei 30-mei
02-mei 21-mei
01-jun
*Hemelvaart
*1 jun is 2e Pinksterdag

Indien van toepassing: houd rekening met de voorjaarsvakantie: er worden dan wedstrijden gespeeld en
indien je te weinig spelers hebt, verschuif dan tijdig de wedstrijd (naar voren) in overleg met je tegenstander.

Zomeravondcompetitie
Er wordt gespeeld op woensdag(avond) 13, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni 2020; in de competitievormen HD, DD of GD; . Teams kunnen worden aangemeld tot 19 Maart 2020 (KNLTB, dus aanmelden
voor 10 maart binnen Panta Rhei).
Voor deze competitie geldt ‘Compact Spelen’ dat wil zeggen dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt
toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en
met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set.

Nieuwe regel (m.i.v. vjcomp 2018)
Bij alle dubbelspelen in alle competitievormen geldt: de derde set wordt gespeeld als supertiebreak ( 10
gewonnen punten); dus ook in alle zaterdag- en zondagcompetities.

Competitievormen
competitievorm
Damesdubbel 35+

Partijen
4xDD

Damesdubbel 35+

4xDD

Zomeravond
(wo, mei -juni)

starttijd
Variabele starttijd
09.00 – 10.00
Variabele starttijd
09.00 – 10.00
19.00
Compact spelen

Dames Dubbel 17+
Gemengd Dubbel 17+
Heren Dubbel 17+

4x DD
DD, HD - 2x GD
4x HD

Vrijdagmiddag

13.00

Gemengd Dubbel 50+
Heren Dubbel 50+

DD, HD - 2x GD
4xHD

Vrijdagavond

19.00

Dames Dubbel 17+
Dames Dubbel 35+
Gemengd Dubbel 17+
Gemengd Dubbel 35+
Heren Dubbel 17+
Heren Dubbel 35+

4x DD
4x DD
DD, HD - 2x GD
DD, HD - 2x GD
4x HD
4x HD

Dinsdag
Donderdag
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Zaterdag

Variabele starttijd
09.00 – 14.00
Afhankelijk van
jeugdwedstrijden in de
ochtend en in onderling
overleg

Dames 17+
Dames 17+
Dames Dubbel 17+
Gemengd 17+
Gemengd Dubbel 17+
Heren 17+
Heren 35+
Heren Dubbel 17+
Heren Dubbel 50+

2x DE - 3x DD
4x DE - 2x DD
4x DD
DE, HE, GD, DD, HD
DD, HD - 2x GD
4x HE - 2x HD
4x HE - 2x HD
4x HD
4x HD

Zondagochtend

10.00

Dames 17+
Dames Dubbel 17+
Gemengd 17+
Gemengd 35+
Gemengd Dubbel 17+
Heren 17+
Heren 35+
Heren Dubbel 17+

4x DE, 2x DD
4x DD
2x DE, 2x HE, DD, HD, 2x GD
DE, HE, DD, HD, GD
DD, HD, 2x GD
4x HE, 2x HD
4x HE, 2x HD
4x HD

Financieel: Competitiebijdrages en evt. boetes
Per team wordt een competitiebijdrage gevraagd. In de competitiebijdrage zitten de inschrijfkosten van de
KNLTB, de tennisballen en alle werkzaamheden die de club verder uitvoert om de competitie vlot te laten
verlopen, en een consumptie per deelnemer bij ontvangst per wedstrijd.
De Teambijdrage is € 140,-.

Evt Maaltijden/Snacks dienen door het team zelf verzorgd te worden.

Het kan voorkomen dat de bond een boete oplegt aan een team (o.a. terugtrekken teams, onvolledig
verschijnen, verkeerde opstelling, voor meer details zie de website van de KNLTB).
Boetes opgelegd door de Bond komen ten laste van het betreffende senioren team. Ook dit bedrag wordt
na kennisgeving automatisch geïncasseerd bij de teamcaptain.
Let op, de KNLTB geeft het volgende aan:
• Uiterste speeldata
De aangegeven speeldata zijn de uiterste speeldata; je mag in overleg met de tegenstander een
wedstrijd eerder spelen, maar niet uitstellen naar een latere datum. Te laat spelen of een uitslag te
laat ingeven kan leiden tot boetes.
• Onvoltalligheid en niet opkomen
Met ingang van het seizoen 2013 zullen met name de overtredingen van artikel III-10 CR (niet of
onvoltallig opkomen) direct worden beboet. In de praktijk is gebleken dat het niet of onvoltallig
opkomen van ploegen steeds vaker invloed heeft op het verloop van een competitie in een afdeling.
Reden voor de KNLTB om het overtreden van deze regels strenger te sanctioneren.

Promotie/Degradatie bij keuze
Voor de Voorjaarscompetitie 2020 bestaat wederom de mogelijkheid om voor een eventuele 'promotie
(of degradatie) bij keuze' in aanmerking te komen. Hiervoor dient bij de digitale inschrijving een
promotieverzoek ingevuld te worden. Per ploeg moet een apart verzoek worden ingediend. Geef dit aan
bij je inschrijving!

