Aandachtspunten voor deelnemers competitie (versie voorjaar 2022):


Alle documentatie is dit jaar niet meer in een mapje uitgedeeld, maar worden alleen nog naar de captains
gemaild. (Dat scheelt plastic, papier en een hoop uitprintwerk). Als een ander jouw taak als captain op zich
neemt, dien je er voor te zorgen dat hij/zij van alle informatie op de hoogte is.
o Belangrijke informatie zal in de clubapp zichtbaar zijn en mogelijk ook op de website. Zo kun je in de app
altijd de laatste versie van het baanschema vinden. Mogelijk komt het ook op de website.
o Check op MijnKNLTB.toernooi.nl of je contact-telefoonnummer bij de thuiswedstrijden klopt (zo niet,
neem even met ons contact op). Inloggen op MijnKNLTB.toernooi.nl met je toernooi.nl credentials levert
je altijd meteen inzicht in je eigen team(s) met o.a. ook aanvangstijden en routebeschrijving bij uitspelen.
Ook in de clubapp zijn je teams als het goed is zichtbaar.
o Baanschema en Klassenvolgorde zullen ook op het prikbord worden opgehangen.
In het baanschema valt op dat sommige teams op de vrijdagavond soms pas om 8 uur beginnen
(verzamelen half 8). Dit is omdat er nog training is tot 8 uur op een aantal banen.
o In het clubhuis, in één van de lades achter de bar, liggen een boekje ‘Competitiereglement’ en het
‘Wedstrijdbulletin’ voor iedereen ter inzage en raadpleging, dus gelieve niet mee te nemen.



organisatie
o In ALLE senioren competitie-onderdelen wordt in ALLE dubbelpartijen geen 3de set gespeeld, maar in
plaats daarvan een Super TieBreak. Dit is een tiebreak tot de 10 met 2 punten verschil. (Bij uitslagen
invullen dien je die in te vullen zoals hij is verlopen, dus bijvoorbeeld “10-6”)





Het is niet de bedoeling (en zeker niet op drukke avonden zoals bijvoorbeeld de donderdagavond) om
naast de voor de competitie al afgehangen banen zelf nog extra af te hangen. Er is al rekening mee
gehouden om het maximaal aantal banen beschikbaar te stellen dat kan, en er moet ook altijd (m.u.v.
vrijdagavond) plek zijn om vrij te kunnen tennissen.



Bij avondcompetities zijn nadat de barman om 24:00 uur (of later) er mee is opgehouden, de captains
gezamenlijk verantwoordelijk voor het voortzetten van de bardienst!



De competitiekosten inclusief ballen bedragen voor de senioren € 100 per team of € 110, afhankelijk van
voor welke ballen je als team hebt gekozen.(of €75 of €80 euro op vrijdagavond omdat het dan 5 i.p.v. 7
wedstrijddagen zijn) Dit bedrag zal d.m.v. automatische incasso worden afgeschreven van de rekening
van de captain (waarvoor deze al op het team inschrijfformulier getekend heeft)

Teamsamenstelling opgeven:
o

Beide teams dienen voortaan online (vlak) voor aanvang van de partijen de volledige teamopstelling in te
vullen en te bevestigen. Dit kan via mijnknltb.toernooi.nl. Op onderstaande link is een uitleg filmpje te
vinden. Als het goed is kan dit door ieder teamlid worden gedaan:
https://www.youtube.com/watch?v=UAqJn7Q9kik

o

De volledig ingevulde teamsamenstelling zal dan voor-ingevuld worden overgenomen op de uitslagen
pagina. Daarin kan later bij invullen van de uitslagen ook nog worden aangepast qua spelers (bijvoorbeeld
als er voordat de dubbels gaan aanvangen alsnog een andere dubbelopstelling wordt gekozen)

o

Het oude wedstrijdformulier met uitscheurvelletjes voor teamopstelling uitwisseling is daardoor
overbodig geworden. Echter, in geval van geen internet, kan dit als backup gevonden worden in de lade
achter de bar in het clubhuis.



Thuis spelen, Invoeren uitslagen:
o Uitspelende teams hoeven geen uitslagen in te vullen op de website van MijnKNLTB.toernooi.nl, dat is de
verantwoordelijkheid van het thuisspelende team.
o De aanvoerders van de thuis spelende teams dienen meteen na afloop van de wedstrijd (of zelfs
tussentijds na elke partij kan ook) de uitslag online in te vullen op MijnKNLTB.toernooi.nl. De captains en
door captain bij VCL opgegeven spelers zijn hiertoe gemachtigd. De aanvoerder van het bezoekende team
is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te
controleren.
o Foutje. Als je toch iets foutief online hebt ingevuld, laat het dan snel weten. Binnen een week kan de VCL
dit nog online wijzigen zonder dat er een mail naar de KNLTB voor nodig is. Ook hebben zo late
wijzigingen minder effect op de berekening van je actuele rating.
o Bij niet volledig uit- of afgespeeld programma vul je de uitslagen zoals tot dan toe gespeeld in. Ga bij het
afspelen op een latere datum dan verder met invullen en vul dan weer online in uiterlijk na afloop.
o Ook in de uitzonderlijke situatie van niet op komen dagen tegenstander dient dit online ingevuld te
worden. De aanwezige ploeg vult hier ook de eigen teamopstelling in.
o In het voorjaar kunnen alleen jeugdteams in overleg met de tegenstander de wedstrijd verplaatsen naar
een latere datum, mist je de wedstrijd maar hebt gespeeld voor de 7e speeldag. (Je mag hier dus geen
officiële inhaaldag voor gebruiken, die zijn alleen bedoeld voor wanneer het verregent.) Senioren teams
worden geacht bij verhinderingen altijd eerder in te halen. Je kunt dit bij de wedstrijd online invullen door
de wedstrijd-status te wijzigen en de datum ook aan te passen.

Veel plezier tijdens de competitie:
Gérard Brouwers, VCL
06-24364310
Jolanda de Bok, VCL jeugd 06-51663289

