2021

Reglement
KNLTB
Junioren Tour

Reglement
KNLTB
Junioren Tour
2021
1 januari 2021 t/m 31 december 2021
1e uitgave: november 2020

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
Postbus 8021
1180 LA Amstelveen

www.knltb.nl

INHOUD
Hoofdstuk 1. Definities, afkortingen en algemene bepalingen
1.1
Definities en afkortingen
Hoofdstuk 2. Inschrijven
2.1
Deelname aan een KNLTB Junioren Tour toernooi
2.2
Inschrijven, wijzigen en terugtrekken
Hoofdstuk 3. Acceptatie
3.1
Acceptatie algemeen
3.2
Acceptatie in het enkelspel
3.3
Acceptatie in het dubbelspel
Hoofdstuk 4. Speelformat
4.1
Speelwijze in het enkelspel
4.2
Speelwijze in het dubbelspel
4.3
Tennisspelregels
4.4
Wildcards
Hoofdstuk 5. Plaatsing en loting
5.1
Plaatsing in het enkelspel
5.2
Plaatsing in het dubbelspel
5.3
Loting
Hoofdstuk 6. De Juniorenranglijst
6.1
Best of ranking
6.2
Puntentabel KNLTB Junioren Tour
6.3
Minimale deelnemersaantallen KNLTB Junioren Tour toernooi
Hoofdstuk 7. Strafbepalingen
Hoofdstuk 8. Overige toernooibepalingen
8.1
Verbod op inschrijving in meer dan één toernooi met overlappende speeldagen
8.2
Toernooileider
8.3
Gedragsregels
8.4
Beschikbaarheid deelnemers
8.5
Factsheet
8.6
Toernooicoach
8.7
Toernooileiding
Slotbepalingen

3

4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12

HOOFDSTUK 1. Definities, afkortingen en algemene bepalingen
Het Reglement Junioren Tour geldt als aanvulling op het algemene Toernooireglement van de
KNLTB en het is van toepassing op alle toernooien van de KNLTB Junioren Tour. Als er in dit reglement wordt afgeweken van het Toernooireglement dan gelden de bepalingen uit dit reglement.
Indien zowel het Toernooireglement als het KNLTB Junioren Tour reglement geen uitsluitsel
bieden dan ligt de beslissing bij de KNLTB. De laatste versie van het reglement is rechtsgeldig
tenzij ten tijde van een gebeurtenis een ander reglement van toepassing was.
1.1

Definities en afkortingen
- KNLTB: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
- N(O)JK: Nederlandse (Overdekte) Junioren Kampioenschappen
- AR: Algemeen Reglement, het algemeen reglement van de KNLTB
- TR: Toernooireglement, het reglement bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten.
- CAO: de Commissie Administratieve Overtredingen is een commissie die is benoemd door
de Ledenraad zoals bepaald in artikel 4 lid 6 van de Statuten en artikel 28 van het
Algemeen Reglement en bevoegd om straffen op te leggen aan bondsleden, bondskaarthouders, verenigingen en wedstrijdcomités wanneer zij zich hebben schuldig gemaakt
aan één of meer administratieve overtredingen, zoals bepaald in artikel 7 van het AR.
- Het reglement ‘’KNLTB Junioren Tour’’: het reglement bedoelt in artikel 16 punt 8 van het
Algemeen Reglement, waarin de systematiek van de Juniorenranglijst staat beschreven.
- Technische staf van de KNLTB: de technische staf bestaat op dit moment uit de volgende
functies: Technisch Manager, Prestatiemanager, Bondscoach Jeugd, Bondscoach NTC,
Bondscoach Dames en de Bondscoach Heren.
- DSS: het actuele Dynamische Speelsterkte Systeem wat wordt gebruikt om het spelniveau van tennissers in Nederland te meten. Er is een DSS in zowel het enkel- als ook
het dubbelspel.
- BPS: een alternatieve telmethode, zoals genoemd in de Tennisspelregels, waarbij er
gebruik wordt gemaakt van een beslissend punt indien beide teams/spelers op deuce
staan. De speler of het team die het beslissende punt wint, wint de game.
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HOOFDSTUK 2. Inschrijven
2.1

Deelname aan een KNLTB Junioren toernooi
1. De KNLTB bepaalt of een speler wordt toegelaten tot een KNLTB Junioren Tour toernooi. De
peildatum waarop de toelating tot een bepaalde leeftijdscategorie in een KNLTB Junioren
Tour toernooi is gebaseerd, is vastgesteld op 31 december van het jaar waarin het kalenderjaar eindigt.
Toelichting: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 gelden de volgende
geboortejaren per leeftijdscategorie:
• tot en met 12 jaar:
2009 en later
• 13 tot en met 14 jaar: 2008 en 2007
• 15 tot en met 16 jaar: 2006 en 2005
• 17 tot en met 18 jaar: 2004 en 2003
2. In de categorie 17 tot en met 18 jaar worden alleen de NJK en de NOJK georganiseerd.
3. Deelname aan de NJK en NOJK is alleen voorbehouden aan Nederlandse tennissers.
4. Spelers met een niet Nederlandse tennisnationaliteit kunnen deelnemen aan een KNLTB
Junioren Tour toernooi mits zij, voordat de inschrijfdeadline is verstreken, een officiële speelsterkte en/of een positie hebben op de Nederlandse Juniorenranglijst. De technische staf
dient vervolgens te bepalen in welk toernooi/categorie de buitenlandse speler geaccepteerd
dient te worden. Tevens kunnen zij een toernooipas aanschaffen om deel te nemen aan de
Junioren Tour toernooien.

2.2

Inschrijven, wijzigen en terugtrekken
1. Inschrijving is alleen mogelijk via www.mijnknltb.nl tot de deadline van inschrijven. Een
speler blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inschrijving en dient ook zelf te
controleren of de inschrijving juist en volledig is verwerkt.
2. Voor alle KNLTB Junioren Tour toernooien sluit de inschrijving op woensdag om 14.00 uur
(CET/EST), 12 dagen voor aanvang van de toernooiweek waarin het toernooi start. Na de
deadline is inschrijven niet mogelijk.
3. Het is niet mogelijk om in te schrijven in een hogere leeftijdscategorie. Dispensatie kan alleen
in uitzonderlijke gevallen door de technische staf van de KNLTB worden verleend.
4. Een speler kan zich in een speelweek voor maximaal 3 verschillende KNLTB Junioren Tour
toernooien inschrijven. Hierbij kan een eerste, tweede en derde prioriteit (keuze) worden
aangeven. Uiteindelijk wordt de speler maar in één Junioren Tour toernooi per toernooiweek
geaccepteerd.
5. De Junioren Tour kent de volgende niveaus van hoog naar laag:
NJK & NOJK
Junioren Tour Goud
Junioren Tour Zilver
Junioren Tour Brons
6. Bij een gecombineerd enkel- en dubbelspeltoernooi kunnen alleen geaccepteerde spelers in
het enkelspel zich ook voor het dubbelspel inschrijven. Bij een dubbelspeltoernooi kan alleen
als koppel ingeschreven worden.
7. Wijzigingen of terugtrekkingen kunnen tot de inschrijfdeadline worden aangepast via
www.mijnknltb.nl.
8. Indien een speler zich na de inschrijfdeadline terugtrekt, maar voordat de acceptatie is
gepubliceerd, dan dient de speler de KNLTB zo snel mogelijk hierover te informeren. Indien
een speler zich na publicatie van de acceptatie terugtrekt, dan dient deze speler de toernooileider zo snel mogelijk hierover te informeren.
9. Indien een onderdeel van een KNLTB Junioren Tour toernooi niet het vereiste aantal spelers
heeft bereikt om ranglijstpunten toe te kennen, dan is de KNLTB gerechtigd om in overleg
spelers te verplaatsen naar een ander gelijktijdig KNLTB Junioren Tour toernooi.
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HOOFDSTUK 3. Acceptatie
3.1

Acceptatie algemeen
1. Acceptatie wordt uitgevoerd door de afdeling Toptennis van de KNLTB.
2. Voor de NJK en de NOJK worden de afwijkende acceptatiecriteria vastgelegd door de
technische staf van de KNLTB in overleg met de afdeling Toptennis. De acceptatiecriteria
worden altijd ten tijde van inschrijven gepubliceerd op de website van de KNLTB.
3. De KNLTB is gerechtigd om een speler in de tweede (of eventueel) derde toernooikeuze te
plaatsen omdat dit op basis van de acceptatie en art. 2.2 punt 4 van dit reglement gerechtvaardigd is.
4. Een speler die geaccepteerd is voor een Junioren Tour Toernooi is verplicht om het
verschuldigde inschrijfgeld te voldoen aan de toernooiorganisatie. Tenzij, in geval van
de N(O)JK, een vervanger kan worden opgeroepen. In dat geval betaalt de vervanger het
verschuldigde bedrag.

3.2

Acceptatie in het enkelspel
1. Acceptatie voor het enkelspel bij een KNLTB Junioren Tour toernooi vindt na de inschrijfdeadline plaats in volgorde van de posities op de meest recente KNLTB Juniorenranglijst en
vervolgens op basis van het actuele DSS in het enkelspel.
2. Indien het aantal inschrijvingen voor een KNLTB Junioren Tour toernooi de schemagrootte
overschrijdt en voor de laatste plaats(en) meerdere spelers met een gelijke positie op de
Juniorenranglijst in aanmerking komen dan vindt acceptatie plaats op basis van de volgende
criteria:
- Het actuele DSS in het enkelspel
- Als ook dit criteria geen uitsluitsel biedt dan beslist de technische staf van de KNLTB.

3.3

Acceptatie in het dubbelspel
1. Acceptatie voor het dubbelspel bij een KNLTB Junioren Tour toernooi waarbij geen enkelspel
wordt gespeeld, geschiedt na de inschrijfdeadline op basis van de volgende criteria:
- Een koppel waarin beide spelers een KNLTB juniorenranglijstpositie hebben komen altijd
voor een koppel waarin één van beide spelers een positie op de Juniorenranglijst heeft.
- Een koppel waarin een van beide spelers een KNLTB juniorenranglijstpositie heeft komt
altijd voor een koppel waarin beide spelers geen positie op de Juniorenranglijst hebben.
2. Als beide spelers in een dubbelspelcombinatie een ranglijstpositie hebben dan geschiedt
acceptatie op basis van de volgende criteria:
- De som van de ranglijstposities van spelers die beide op de Juniorenranglijst voorkomen.
Hierbij komt de combinatie met de laagste som bovenaan te staan gevolgd door het
koppel met de op een na laagste som, etc.
- Als twee of meer koppels dezelfde som hebben dan wordt het koppel met de speler met
de hoogste individuele ranglijstpositie hoger geplaatst op de acceptatielijst.
- Mocht ook dit geen uitsluitsel bieden dan vindt acceptatie plaats op basis van de som van
het actuele DSS van beide spelers in het dubbelspel.
3. Als een van de twee spelers in een dubbelspelcombinatie een ranglijstpositie heeft en de
andere speler niet dan vindt acceptatie plaats op basis van de volgende criteria:
- Het koppel waarin de speler met de hoogste ranglijstpositie zich bevindt wordt als eerste
geaccepteerd.
- Als deze ranglijstpositie gelijk is dan vindt acceptatie plaats op basis van de som van het
actuele DSS in het dubbelspel van beide spelers.
4. Als beide spelers in een dubbelspelcombinatie geen ranglijstpositie hebben dan vindt
acceptatie plaats op basis van de som van het DSS van beide spelers in het dubbelspel.
5. Indien twee spelers van verschillende dubbelspelkoppels zich voor de loting afmelden,
bestaat de mogelijkheid voor overgebleven (geaccepteerde) spelers om een nieuw dubbelspelkoppel te vormen.
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HOOFDSTUK 4. Speelformat
4.1

Speelwijze in het enkelspel
1. Bij alle KNLTB Junioren Tour toernooien (met uitzondering van het NJK + NOJK) wordt er
gespeeld in een afvalschema 16.
2. Voor verliezers van de eerste ronde wordt er een verplichte verliezersronde gespeeld. In de
verliezersronde wordt één wedstrijd gespeeld en hierbij wordt niet opnieuw geloot. Ook in de
verliezersronde zijn punten voor de Juniorenranglijst te verdienen.
3. Bij de NJK en NOJK wordt er in alle leeftijdscategorieën in een afvalschema 32 gespeeld.
Bij de NJK en NOJK wordt er geen verliezersronde gespeeld.
4. Alle enkelspelwedstrijden op de KNLTB Junioren Tour worden gespeeld om 2 gewonnen sets
met een tiebreak op de stand 6-6. Bij alle KNLTB Junioren Tour toernooien met uitzondering
van het NJK en het NOJK wordt de derde set als beslissende wedstrijdtiebreak tot 10 punten
gespeeld. Bij het NJK en het NOJK wordt een volledige derde set gespeeld met een tiebreak
op de stand 6-6.
5. In verband met de weersomstandigheden kan de toernooileiding in overleg met de
toernooicoach besluiten om uit te wijken naar een andere ondergrond.

4.2

Speelwijze in het dubbelspel
1. Bij alle KNLTB Junioren Tour toernooien, met uitzondering van het NJK & NOJK, wordt het
dubbelspel gespeeld in een afvalschema van 8.
2. Voor verliezers van de eerste ronde wordt er bij een dubbelspeltoernooi een verplichte
verliezersronde gespeeld. In de verliezersronde wordt één wedstrijd gespeeld en hierbij
wordt niet opnieuw geloot. Ook in de verliezersronde zijn punten voor de Juniorenranglijst te
verdienen.
3. Bij een gecombineerd enkel- en dubbelspel toernooi wordt er voor de verliezers van de eerste
ronde in het dubbelspel geen verliezersronde georganiseerd.
4. Bij het NJK en het NOJK wordt in een afvalschema 16 gespeeld, hierbij wordt er geen
verliezersronde gespeeld. Resultaten in het dubbelspel bij het NJK en NOJK tellen mee voor
de Juniorenranglijst.
5. Alle dubbelspelwedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets met een tiebreak bij 6-6
waarbij het BPS (beslissend puntsysteem) wordt toegepast en waarbij de derde set als
beslissende wedstrijdtiebreak tot 10 punten wordt gespeeld.
6. In verband met de weersomstandigheden kan de toernooileiding in overleg met de
toernooicoach besluiten om uit te wijken naar een andere ondergrond.

4.3

Tennisspelregels
De Tennisspelregels zijn van toepassing op alle KNLTB Junioren Tour toernooien. Bij alle KNLTB
Junioren Tour toernooien wordt er zowel in het enkel- als in het dubbelspel doorgespeeld na een
netservice. Dit betekent dat als een geserveerde bal de netband raakt, en in is, er doorgespeeld
dient te worden. Deze regel is ook te lezen in ‘Tennisspelregels 2021’ als regel nummer 22.

4.4

Wildcards
Per toernooi zijn er per onderdeel 2 wildcards beschikbaar. Deze hoeven niet persé toegekend te
worden. Wildcards kunnen alleen worden aangevraagd bij de KNLTB via juniorentour@knltb.nl
mits de speler zich ook heeft ingeschreven voor het desbetreffende toernooi. Daarnaast moet
de wildcard aanvraag altijd voor de inschrijfdeadline zijn ingediend. Wildcard aanvragen kunnen
worden ingediend door de trainer (niet door ouders/spelers zelf!) met onderbouwing waarom
deze wildcard wordt aangevraagd. De technische Staf van de KNLTB neemt de wildcard aanvraag
in behandeling.
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HOOFDSTUK 5. Plaatsing en loting
5.1

Plaatsing in het enkelspel
1. De plaatsing voor het enkelspel van een KNLTB Junioren Tour toernooi geschiedt op basis van
dezelfde criteria als waarop de acceptatie heeft plaatsgevonden. Dit zijn de volgende criteria:
- Plaatsing geschiedt op basis van de KNLTB Juniorenranglijst, die op dinsdag in de week
voorafgaand aan de speelweek uitkomt.
- Vervolgens geschiedt plaatsing op basis van het actuele DSS in het enkelspel.
Voor de KNLTB Junioren Tour toernooien Goud en Zilver wordt de plaatsing door de
KNLTB uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het toernooi verstuurd naar de toernooileiding.
2. Bij een afvalschema 16 worden er 4 spelers geplaatst.
3. Bij een afvalschema 32 (NJK & NOJK) worden er 8 spelers geplaatst.
4. In uitzonderlijke gevallen kan de technische staf beslissen om af te wijken van de criteria en
de plaatsing aan te passen.

5.2

Plaatsing in het dubbelspel
1. De plaatsing in het dubbelspel van een KNLTB Junioren Tour toernooi geschiedt op basis van
dezelfde criteria als waarop de acceptatie heeft plaatsgevonden. Dit zijn de volgende criteria:
- Plaatsing geschiedt op basis van de opgetelde ranglijstpositie van beide spelers op de
KNLTB Juniorenranglijst, die op dinsdag in de week voorafgaand aan de speelweek
uitkomt. Mits beide spelers een positie hebben op de ranglijst.
Als dit geen uitsluitsel biedt dan vindt plaatsing plaats op basis van de volgende criteria:
- Indien twee koppels een gelijke som hebben van de gezamenlijke ranglijstposities dan
wordt het koppel waarin de speler met de hoogte ranglijstpositie zich bevindt hoger
geplaatst dan het andere koppel.
- Indien ook de posities van de hoogste spelers gelijk zijn geschiedt plaatsing uiteindelijk
op basis van de actuele rating in het dubbelspel (DSS). Hierbij worden de ratings van
beide spelers bij elkaar opgeteld.
2. Als er niet voldoende koppels geaccepteerd zijn waarin beide spelers een positie hebben op
de KNLTB Juniorenranglijst dan vindt plaatsing plaats op basis van de volgende criteria:
- Op basis van de positie van een van de twee spelers op de KNLTB Juniorenranglijst, die op
dinsdag in de week voorafgaand aan de speelweek uitkomt.
- Indien ook de positie van de hoogste speler geen uitsluitsel biedt óf er zijn niet voldoende
koppels waarin een van de spelers een positie heeft op de KNLTB Juniorenranglijst dan
geschiedt plaatsing op basis van de actuele rating (DSS) in het dubbelspel. Hierin worden
de ratings van beide spelers bij elkaar opgeteld.
Bij een dubbelspeltoernooi wordt de plaatsing van alle KNLTB Junioren Tour toernooien Goud
en Zilver uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het toernooi door de KNLTB naar de toernooileiding verstuurd.
3. Plaatsing in het dubbelspel bij een gecombineerd enkel- en dubbelspel toernooi geschiedt
door de toernooileiding op basis van bovenstaande criteria.
4. Bij een afvalschema 8 worden er 2 koppels geplaatst.
5. Bij een afvalschema 16 (NOJK & NJK) worden er 4 koppels geplaatst.

5.3

Loting
1. Indien er byes zijn dan worden deze in volgorde van plaatsing toegewezen aan de geplaatste
spelers. Overige byes worden in het speelschema geplaatst volgens het TR.
2. Bij de loting wordt er geen rekening gehouden met andere (bijzondere) omstandigheden
zoals bijvoorbeeld dezelfde vereniging, provincie of regio.
3. De wedstrijden dienen minimaal 36 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd gepubliceerd te
zijn op www.mijnknltb.nl.
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HOOFDSTUK 6. De Juniorenranglijst
6.1

Best of ranking
- De KNLTB Juniorenranglijst is gebaseerd op de resultaten van een speler in de afgelopen 52
weken. Hierbij tellen voor een speler de beste 6 resultaten in het enkelspel en de beste 2
resultaten in het dubbelspel mee. Het totale aantal punten verschaft de speler een positie op
de Juniorenranglijst.

6.2

Puntentabel KNLTB Junioren Toernooien
1. Puntentabellen enkelspel:
Puntentabel enkelspel t/m 12 jaar
Toernooi:

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

1e VR

NJK & NOJK

770

560

420

280

175

56

Goud

560

420

280

175

56

88

Zilver

280

210

140

84

28

42

Brons

105

77

53

28

11

18

Puntentabel enkelspel t/m 14 jaar
Toernooi:

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

1e VR

NJK & NOJK

1100

800

600

400

250

80

Goud

800

600

400

250

80

125

Zilver

400

300

200

120

40

60

Brons

150

110

75

50

15

25

Puntentabel enkelspel t/m 16 jaar
Toernooi:

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

NJK & NOJK

2200

1600

1200

800

500

160

Goud

1600

1200

800

500

160

250

Zilver

800

600

400

240

80

120

Brons

300

220

150

100

30

50

9

1e VR

2. Puntentabellen dubbelspel:
Puntentabel dubbelspel t/m 12 jaar
Toernooi:

1

2

3-4

5-8

9-16

1e VR

NJK & NOJK

308

224

168

112

70

Goud

224

168

112

28

56

Zilver

112

84

56

14

28

Brons

42

31

21

6

11

Puntentabel dubbelspel t/m 14 jaar
Toernooi:

1

2

3-4

5-8

9-16

1e VR

NJK & NOJK

440

320

240

160

100

Goud

320

240

160

40

80

Zilver

160

120

80

20

40

Brons

60

44

30

8

15

Puntentabel dubbelspel t/m 16 jaar
Toernooi:

6.3

1

2

3-4

5-8

9-16

1e VR

NJK & NOJK

880

640

480

320

200

Goud

640

480

320

80

160

Zilver

320

240

160

40

80

Brons

120

88

60

16

30

Minimale deelnemersaantallen KNLTB Junioren Toernooi
Bij de volgende minimale deelnemersaantallen worden er punten toegekend aan een KNLTB
Junioren Tour toernooi:
Schemagrootte

Minimaal aantal deelnemers voor
toekenning punten

Schema 32 (NJK/NOJK)

17 deelnemers

Schema 16 (Enkel)

9 deelnemers

Schema 8 (Dubbel)

5 koppels

10

HOOFDSTUK 7. Strafbepalingen
1. Aan iedere speler die zich voor een toernooi heeft ingeschreven en zich terugtrekt na de
inschrijfdeadline, genoemd in artikel 2.2, kan de CAO een sanctie opleggen.
2. Op de KNLTB Junioren Tour zijn het toernooireglement, de gedragscodes en het Reglement
Fair Play van toepassing.
3. Bij een ‘’dubbele inschrijving’’ kan de afdeling Toptennis van de KNLTB de speler uit beide
toernooien verwijderen en daarnaast kan de CAO de speler een sanctie opleggen.
4. Een terugtrekking door deelname aan een toernooi meetellend voor de ITF - of TE ranglijst
georganiseerd in het buitenland is ongeldig.
5. De sanctie die door de CAO opgelegd kan worden is een schorsing van één week.
6. Bij een eerste overtreding kan de CAO besluiten dat een waarschuwing volstaat.
7. De sanctie wordt niet opgelegd wanneer er te minste een van de onderstaande gevallen van
toepassing is:
A. De speler meldt zich tijdig af bij de toernooileiding van het desbetreffende toernooi.
De speler overlegt, bij voorkeur door het aanleveren van bewijsmateriaal, dat het niet
verwacht mocht worden van de speler dat hij/zij het toernooi zou (uit) spelen.
B. De speler wordt door de technische staf van de KNLTB uitgezonden naar een individueel
internationaal toernooi.
C. De speler wordt door de technische staf van de KNLTB als speler of invaller uitgezonden
naar een internationaal team toernooi.
D. De speler wordt onverwachts opgeroepen voor deelname aan de NJK of NOJK.
Indien er sprake is van een van de gevallen zoals vermeld in B, C of D dan wordt de speler teruggetrokken voor de start van het desbetreffende toernooi.

11

HOOFDSTUK 8. Overige toernooibepalingen
8.1

Verbod op inschrijving in meer dan één toernooi met overlappende speeldagen
1. Het is een speler toegestaan om tegelijk in te schrijven voor een KNLTB Junioren Tour
toernooi en een Nationaal Ranglijst toernooi (NRT) of een toernooi meetellend voor de ITFof TE ranglijst als het ITF of TE toernooi in Nederland wordt georganiseerd én aan de
volgende voorwaarden worden voldaan:
A. Het gaat hierbij om een NRT of een ITF of TE toernooi wat alleen in het finaleweekend
overlap heeft met het weekend van het KNLTB Junioren Tour toernooi.
B. Het NRT, ITF of TE toernooi in Nederland wordt georganiseerd.
C. De speler heeft op het moment van loting van het KNLTB Junioren Tour toernooi geen
verplichtingen meer in zowel het enkel- als het dubbelspel van de NRT, ITF of TE toernooi.
D. De speler heeft op het moment van loting van het KNLTB Junioren Tour toernooi nog wél
verplichtingen in het NRT, ITF of TE toernooi en hij/zij meldt zich dan voor de loting van
het KNLTB Junioren Tour toernooi af bij de toernooileiding.
2. Mocht de speler zich uit een Junioren Tour toernooi terugtrekken met de reden dat hij/zij in
een ander toernooi moet spelen, het zijnde niet zoals hierboven geschreven, geldt dat als een
administratieve overtreding.

8.2

Toernooileiding
De toernooileider van een KNLTB Junioren Tour toernooi dient in het bezit te zijn van een
geldig VTL-certificaat en over gedegen kennis van het KNLTB Junioren Tour Reglement te
beschikken.

8.3

Gedragsregels
Het SPS (Bijlage-C TR) als ook de regels ten aanzien van onopzettelijke tijdsoverschrijdingen
(regel 29 en Bijlage V van de Tennisspelregels) zijn van toepassing.

8.4

Beschikbaarheid deelnemers
1. De geaccepteerde spelers dienen beschikbaar te zijn op de in de Factsheet vermelde tijden.
De Factsheet is te vinden in MijnKNLTB en vervangt de bijzondere toernooibepalingen en
spelersmemo.
2. De laatste partijen beginnen niet later dan: tot en met 12 jaar 19.00 uur; tot en met 14 jaar en
tot en met 16 jaar 20.00 uur.
3. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang zich te melden bij de
toernooileiding.

8.5

Factsheet
Voor de plaatsing van de Factsheet op de website van de KNLTB is de toernooileider verplicht
om deze minstens 28 dagen voor de sluitingsdatum in te vullen via MijnKNLTB.

8.6

Toernooicoach
De taken van de toernooicoach zijn geregeld in het TR (artikel 42). De toernooicoach is
verplicht om alle lotingen bij te wonen. Indien de toernooicoach niet persoonlijk op het
toernooi aanwezig is, dient hij telefonisch bereikbaar te zijn op een telefoonnummer dat hij
bij de toernooileider bekend heeft gemaakt. De toernooicoach bij een KNLTB Junioren Tour
toernooi dient te beschikken over gedegen kennis van het KNLTB Reglement Junioren Tour.

8.7

Toernooileiding
De toernooileiding dient het KNLTB Junioren Tour toernooi volgens de bepaling uit dit reglement en onder de voorwaarden van de KNLTB te organiseren. Alle informatie, regels en
betrekkingen voor de toernooileiding en toernooiorganisaties zijn te vinden in de volgende
handleiding: ‘Handleiding toernooiorganisaties KNLTB Junioren Tour toernooien’. Deze
handleiding is te lezen op www.knltb.nl/juniorentour.

Slotbepalingen
Dit reglement is vanaf 1 januari 2021 van kracht. Alle bepalingen blijven gelden totdat een
nieuwe uitgave is uitgebracht. Dit reglement kan uitsluitend worden vastgesteld en/of gewijzigd door het bondsbestuur volgens het bepaalde in artikel 21 lid 5 van de Statuten.
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