Acceptatiecriteria
Menzis Nationale Jeugd Kampioenschappen 2017
Menzis NJK 2017
Data
Van 7 tot en met 12 augustus (met eventuele uitloop naar 13 augustus) worden de Menzis Nationale Jeugd
Kampioenschappen (Menzis NJK 2017) bij Tulip Tennis Center in Hilversum gespeeld. De Menzis NJK worden
zowel in het enkel- als het dubbelspel gespeeld. Voor het enkelspel zijn punten voor de jeugdranglijst te
verdienen, voor het dubbelspel wordt om de titel gespeeld.
Acceptatiecriteria
Spelers - indien geaccepteerd - doen mee aan de Menzis NJK 2017 in hun eigen leeftijdscategorie. Toelating
tot een hogere leeftijdscategorie behoort tot de uitzonderingen en wordt bepaald door de technische staf. Alleen
spelers die beschikken over de Nederlandse tennisnationaliteit kunnen deelnemen aan de Menzis NJK 2017
(zie ook reglement jeugdranglijsttoernooien 2016-2017).
Leeftijdscategorie t/m 12 en 14 jaar - enkelspel
Inschrijving
 Spelers komen in aanmerking voor deelname aan de Menzis NJK 2017 indien zij zich voor deadline van
inschrijven via Mijn KNLTB hebben aangemeld.
 De inschrijving voor de Menzis NJK t/m 12 en 14 jaar sluit op vrijdag 14 juli 2017 om 14:00 uur.
 Voorwaarde voor inschrijving is:
o t/m 12 jaar: geboren in 2005 of later
o 13 t/m 14 jaar: geboren in 2004 of 2003
Acceptatie
 Wij streven ernaar om de acceptatie op maandag 31 juli 2017 te publiceren.
 De invulling van een Special Exempt geschiedt door de technische staf.
 In uitzonderingsgevallen beslist de technische staf.
Volgorde:
1. Acceptatie geschiedt in volgorde van de plaats van de speler op de KNLTB Jeugdranglijst, waarin de
resultaten van seizoen 2016-2017 t/m week 29 zijn verwerkt. Dit is de Jeugdranglijst van dinsdag 25 juli
2017.
2. Indien het aantal inschrijvingen de schemagrootte overschrijdt en voor de laatste plaats(en) meerdere
spelers met een gelijke ranglijstpositie in aanmerking komen, dan geschiedt de acceptatie op basis van
onderstaande volgorde:
a. De afsluitende ranglijstpositie seizoen 2015-2016.
b. Indien betreffende spelers in seizoen 2015-2016 in verschillende leeftijdscategorieën speelden,
wordt door de technische staf een inschaling gemaakt. Bij inschaling gaan de spelers met het
oudste geboortejaar voor alle spelers met een jonger geboortejaar (m.u.v. de leeftijdscategorie
t/m 12 jaar).

Menzis Nationale Jeugd Kampioenschappen 2017 (Menzis NJK 2017)

Leeftijdscategorie t/m 16 en 18 jaar - enkelspel
Inschrijving
 Spelers komen in aanmerking voor deelname aan de Menzis NJK 2017 indien zij zich voor deadline van
inschrijven via Mijn KNLTB hebben aangemeld.
 De inschrijving voor de Menzis NJK t/m 16 en 18 jaar sluit op vrijdag 14 juli 2017 om 14:00 uur.
 Voorwaarde voor inschrijving is:
o 15 t/m 16 jaar: minimale DSS in het enkelspel van 5,0000 op acceptatiedatum en geboren in
2002 of 2001.
o 17 t/m 18 jaar: minimale DSS in het enkelspel van 4,0000 op acceptatiedatum en geboren in
2000 of 1999.
Acceptatie
 Wij streven ernaar om de acceptatie op maandag 24 juli 2017 te publiceren.
 De invulling van een Special Exempt geschiedt door de technische staf.
 In uitzonderingsgevallen beslist de technische staf.
Volgorde t/m 16 jaar:
1. Plaats KNLTB Ranglijst (senioren) waarin de resultaten t/m week 28 zijn verwerkt, maximaal 4 spelers:
meisjes t/m positie 200 en jongens t/m positie 300.
2. Schema 32 wordt aangevuld op basis van de KNLTB Jeugdranglijst t/m 16 jaar van 5 mei 2017 (na
meivakantie).
3. Indien het aantal inschrijvingen de schemagrootte overschrijdt en voor de laatste plaats(en) meerdere
spelers met een gelijke ranglijstpositie in aanmerking komen, dan geschiedt de acceptatie op basis van
onderstaande volgorde:
a. De afsluitende ranglijstpositie seizoen 2015-2016.
b. Indien betreffende spelers in seizoen 2015-2016 in verschillende leeftijdscategorieën speelden,
wordt door de technische staf een inschaling gemaakt. Bij inschaling gaan de spelers met het
oudste geboortejaar voor alle spelers met een jonger geboortejaar
Volgorde t/m 18 jaar:
1. Plaats ITF junior ranglijst op acceptatiedatum: meisjes t/m positie 300, jongens t/m positie 400.
2. Behalen ½-finale ITF-4 jeugdtoernooi in Nederland, laatste 8 van ITF-2 jeugdtoernooi in Nederland
2017.
3. Plaats KNLTB Ranglijst (senioren) waarin de resultaten t/m week 28 in 2017 zijn verwerkt: meisjes t/m
positie 150 en jongens t/m positie 200.
4. Schema 32 wordt aangevuld op basis van de actuele enkelspelrating (DSS) op acceptatiedatum.
Leeftijdscategorie t/m 12, 14, 16 en 18 jaar - dubbelspel
Inschrijving
 Alleen de geaccepteerde spelers voor het enkelspel zijn gerechtigd zich in te schrijven voor het
dubbelspel. Inschrijving vindt tijdens het toernooi plaats, meer informatie hierover volgt in de Factsheet.
Acceptatie
 Acceptatie wordt voor de eerste speelronde bekend gemaakt.
 De invulling van een Special Exempt geschiedt door de technische staf.
 In uitzonderingsgevallen beslist de technische staf.
Volgorde t/m 12 en 14 jaar
1. De combinatie van spelers die beiden voorkomen op de KNLTB Jeugdranglijst van donderdag 3
augustus 2017 wordt in volgorde bepaald door de plaatsen op de KNLTB Jeugdranglijst van beide
spelers op te tellen, waarbij de combinatie met de laagste uitkomst bovenaan de lijst komt te staan, met
de op één na laagste uitkomst als tweede enz. Indien twee combinatie eenzelfde uitkomst hebben,
wordt de combinatie, waarin de spelers met de hoogste KNLTB Jeugdranglijst positie voorkomt, hoger
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geplaatst op de acceptatielijst.
Volgorde t/m 16 en 18 jaar
1. Acceptatie geschiedt in volgorde van de acceptatielijst enkelspel t/m 16 en 18 jaar.

Aantal deelnemers Menzis NJK – enkelspel
Leeftijdscategorie
Rechtstreeks jongens
(minimaal)
Rechtstreeks meisjes
(minimaal)
Special Exempt jongens en
meisjes (maximaal)

t/m 12 jaar

t/m 14 jaar

t/m 16 jaar

t/m 18 jaar

62

62

30

30

62

62

30

14

2

2

2

2

Per onderdeel kunnen maximaal 2 Special Exempts worden toegekend
Aantal deelnemers Menzis NJK – dubbelspel
Leeftijdscategorie
Rechtstreeks jongens
(minimaal)
Rechtstreeks meisjes
(minimaal)
Special Exempt jongens en
meisjes (maximaal)

t/m 12 jaar

t/m 14 jaar

t/m 16 jaar

t/m 18 jaar

15

15

7

7

15

15

7

7

1

1

1

1

Per onderdeel kunnen maximaal 2 Special Exempts worden toegekend
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