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01		

Definities, afkortingen en algemene bepalingen

Definities en afkortingen

In dit reglement wordt, voor zover daarin niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaan onder:
1.

2.
3.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

ITF: International Tennis Federation
TE: Tennis Europe
ATP: Association of Tennis Professionals
WTA: Women’s Tennis Association
KNLTB: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond.
Bond: KNLTB.
Statuten: de Statuten van de KNLTB.
Algemeen Reglement (AR): het Algemeen Reglement van de KNLTB.
Toernooireglement (TR): het reglement bedoeld in artikel 21 lid 2 van de Statuten.
Reglement voor de Tennisarbitrage (TAR): het reglement zoals bepaald in artikel 21 lid
5 van de Statuten.
k. Spelregels: de regels, vastgesteld door de ITF, volgens welke het tennisspel dient te
worden gespeeld.
l. Tennisspelregels: de officiële door de KNLTB gepubliceerde vertaling van de door de
ITF vastgestelde spelregels.
a. Bondsbestuur: het bestuur van de KNLTB.
b. Landelijke Commissie Administratieve Overtredingen (LCAO): de commissie die is
genoemd in artikel 7 van het Algemeen Reglement.
a. Toernooi: een samenhangend geheel van partijen, die binnen een bepaald tijdsverloop
worden verspeeld.
b. Indoortoernooi: toernooi dat in (een) tennishal(len) wordt gespeeld.
c. Toernooipartij (ook wel partij genoemd): een partij tussen twee spelers of twee
dubbelspelparen die deel uitmaakt van een toernooi
d. Kwalificatietoernooi: een samenhangend geheel van partijen, dat voorafgaand aan
een hoofdtoernooi wordt gespeeld en tot doel heeft een van te voren bepaald aantal
spelers zich te laten kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
e. Hoofdtoernooi: een samenhangend geheel van partijen, waarvan de deelnemers voor
een deel op grond van hun plaats op de KNLTB ranglijst direct tot dit hoofdtoernooi
zijn toegelaten, voor een deel bestaat uit via een wildcard door de toernooiorganisator
uitgenodigde spelers en, in het geval het een enkelspeltoernooi betreft, een laatste
deel bestaat uit spelers die zich via een kwalificatietoernooi hebben geplaatst.
f. Nationaal Ranglijsttoernooi: een toernooi als bedoeld in artikel 08 lid 1 sub a van het
TR.
g. Bye: open plaats in het speelschema doordat het aantal deelnemers kleiner is dan het
maximum dat in dit speelschema kan worden opgenomen.
h. Goedgekeurd toernooi: een toernooi goedgekeurd door de KNLTB.
i. Beslissend Punt Systeem: telmethode conform Bijlage IV van de Tennisspelregels.
j. Korte sets: telmethode conform Tennisspelregels 5 en 6 en Bijlage IV van de
Tennisspelregels.
k. Beslissende wedstrijdtiebreak (7 of 10 punten): telmethode conform Tennisspelregels 5
en 6 en Bijlage IV van de Tennisspelregels.
l. Toernooiorganisator: de organisatie of de persoon, die van de KNLTB toestemming
heeft gekregen voor het organiseren van een toernooi.
m. Toernooidirecteur: de persoon, benoemd door de toernooiorganisator, die is belast met
de taken genoemd in dit reglement.
n. Toernooileiding: de personen, benoemd door de toernooiorganisator, die met de
regeling van het toernooi zijn belast.
o. Toernooileider: de persoon, benoemd door de toernooiorganisator en deel uitmakend
van de toernooileiding, die is belast met de taken genoemd in dit reglement en in het
TR en die in het bezit dient te zijn van een geldig VTL-certificaat.
p. Bondsgedelegeerde: degene die namens de KNLTB toezicht houdt op de organisatie
van een goedgekeurd toernooi en op de naleving van de reglementen tijdens dat
toernooi.
q. Hoofdscheidsrechter: bondsscheidsrechter, die namens de KNLTB is belast met de
algehele leiding van de arbitrage bij een bepaald toernooi.
7

r.
s.
t.

4.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5.

a.
b.

6.

a.
b.
c.
d.
e.

02		
1.
2.

3.
4.

Bondsscheidsrechter: scheidsrechter, die is benoemd tot bondsscheidsrechter volgens
de regels daaromtrent vermeld in het Reglement voor de Tennisarbitrage.
Toezichthouder: een bondsscheidsrechter, die door de KNLTB is belast met de
toezichthouderstaken genoemd in dit reglement en in het TR.
Inschrijfformulier: het formulier, dat beschikbaar wordt gesteld aan diegenen, die aan
een toernooi wensen deel te nemen, en waarop de voor de organisatie noodzakelijk
gegevens dienen te worden ingevuld. Dit formulier kan zowel via internet als op papier
worden aangeboden.
Ledenpas: het jaarlijks door de KNLTB aan elk van zijn leden af te geven bewijs van
lidmaatschap, waarop ook de voor het deelnemen aan competities en toernooien
relevante gegevens zijn vermeld.
Speelsterktecategorie 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-enkelspelspeler: degene,
aan wie onder verantwoordelijkheid van de KNLTB voor het enkelspel de
speelsterkteaanduiding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respectievelijk 9 is gegeven.
Speelsterktecategorie 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-dubbelspelspeler: degene,
aan wie onder verantwoordelijkheid van de KNLTB voor het dubbelspel de
speelsterkteaanduiding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respectievelijk 9 is gegeven.
Rating: rekenkundig onderdeel van het speelsterktesysteem dat wordt gebruikt om de
eindejaarsrating te kunnen vaststellen.
Actuele rating: de waarde van de rating in het enkelspel respectievelijk dubbelspel die
iemand op dat moment heeft.
Eindejaarsrating: rekenkundig onderdeel van het speelsterktesysteem dat gehanteerd
wordt bij de inschaling van iedereen in een speelsterktecategorie.
Nederlandse tennisser: de tennisser, die de Nederlandse nationaliteit bezit, tenzij hij
in overeenstemming met de bepalingen van de ITF een andere tennisnationaliteit
heeft verkregen, alsmede de tennisser, die een andere nationaliteit bezit, maar ten
minste de laatste drie jaren metterwoon in Nederland gevestigd is geweest en die met
goedkeuring van het Bondsbestuur de Nederlandse tennisnationaliteit heeft gekozen
door hieromtrent een schriftelijke verklaring aan dat bestuur af te leggen.
Strafpuntensysteem (SPS): systeem waarmee tijdsoverschrijdingen en wangedrag van
een speler kunnen worden bestraft (Bijlage-C van het TR).
Administratieve overtreding: overtreding van een voorschrift of het niet nakomen van
een verplichting verband houdende met de organisatie van een door de KNLTB of met
goedkeuring van de KNLTB gehouden evenement en als zodanig vermeld in het TR.
Deelnemer: speler die of dubbelspelpaar dat heeft ingeschreven voor een toernooi en
is geaccepteerd.
Wildcard: deelnemersplaats in het hoofd- of kwalificatietoernooi die door de
toernooiorganisator aan een door hem te bepalen speler of dubbelspelpaar kan
worden toegekend.
Lucky loser: speler die in het kwalificatietoernooi heeft verloren, maar onder
bepaalde voorwaarden alsnog aan het hoofdtoernooi kan deelnemen door daar een
opengevallen plaats in te nemen.
Handlingsfee voor een Nationaal Ranglijsttoernooi: een door de KNLTB vastgesteld
bedrag als vergoeding voor door de KNLTB verrichte werkzaamheden ten behoeve van
het betreffende Nationale Ranglijsttoernooi.
Special Exempt: deelnemersplaats in het hoofdtoernooi op grond van een bijzondere
vrijstelling.
Reglement Nationale Ranglijsttoernooien en dispensatieregeling

Dit reglement is genaamd het Reglement Nationale Ranglijsttoernooien en
KNLTB Ranglijst. Het reglement is van toepassing op alle Nederlandse Nationale
Ranglijsttoernooien.
Volgens het bepaalde in artikel 16 lid 5 van het Algemeen Reglement wordt in dit
Reglement voor de Nationale Ranglijsttoernooien uitsluitend datgene vermeld wat
met betrekking tot de Nationale Ranglijsttoernooien afwijkt van hetgeen in het
Toernooireglement is bepaald.
Het Bondsbestuur kan dispensatie verlenen van één of meer bepalingen van dit reglement
en kan aan een dergelijke dispensatie voorwaarden verbinden.
Voor indoortoernooien kunnen er afwijkende bepalingen gelden. Voor zover deze afwijken
van de regels in het RNR zijn deze beschreven in Bijlage-A van dit reglement.
8

5.

Wanneer in dit reglement voor een persoon de mannelijke vorm van een zelfstandig
naamwoord wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm hiervan bedoeld, tenzij uit
de strekking van het artikel anders blijkt.

03		

Aanwezigheid van de reglementen

Tijdens een Nationaal Ranglijsttoernooi dienen bij de toernooileider de laatst verschenen
KNLTB-uitgave van het Toernooireglement, van het Reglement Nationale Ranglijsttoernooien
en KNLTB Ranglijst en van de Tennisspelregels aanwezig te zijn.
04		
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring voor het organiseren van een Nationaal Ranglijsttoernooi dient bij de
KNLTB te worden aangevraagd overeenkomstig de daarvoor door de KNLTB te stellen
voorwaarden.
De KNLTB stelt uit de verzamelde aanvragen de kalender voor de Nationale
Ranglijsttoernooien samen.
De KNLTB kan de goedkeuring voor een aangevraagd toernooi weigeren. Een dergelijke
weigering dient schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betreffende aanvrager te
worden gebracht.
De KNLTB kan een reeds verleende goedkeuring intrekken. Het intrekken van een reeds
verleende goedkeuring wordt schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betreffende
toernooiorganisator gebracht.

05		
1.
2.
3.

Aanvragen van een Nationaal Ranglijsttoernooi

Handlingsfee

De toernooiorganisator is verplicht aan de KNLTB een handlingsfee te betalen.
De handlingsfee dient na de aanvraag van het toernooi te worden voldaan, onmiddellijk
nadat de betreffende nota van de KNLTB is ontvangen. Pas na betaling van de handlingsfee
komt het toernooi definitief op de toernooikalender.
De handlingsfee bedraagt 10% van het totale prijzengeld met een maximum van 500
euro. Bij het niet doorgaan van een toernooi zal geen restitutie van de handlingsfee
plaatsvinden.
Bij verhoging van het prijzengeld zal een naheffing plaatsvinden en bij verlaging van het
prijzengeld zal geen restitutie plaatsvinden.

06		

Prijzengeld

Het totale prijzengeld voor het enkel- en dubbelspel is als volgt:
voor een heren *****-toernooi
: € 13.500,- en hoger
voor een heren ****-toernooi
: € 8.100,- tot € 13.500,voor een heren ***-toernooi
: € 5.400,- tot € 8.100,voor een heren **-toernooi
: € 2.700,- tot € 5.400,voor een heren *-toernooi
: € 1.350,- tot € 2.700,voor een dames *****-toernooi
: € 11.000,- en hoger
voor een dames ****-toernooi
: € 6.600,- tot € 11.000,voor een dames ***-toernooi
: € 4.400,- tot € 6.600,voor een dames **-toernooi
: € 2.200,- tot € 4.400,voor een dames *-toernooi
: € 1.100,- tot € 2.200,07		
1.
2.
3.

Tussentijdse verhoging en verlaging van het prijzengeld

Een tussentijdse verhoging van het totale prijzengeld is toegestaan, mits deze verhoging
niet leidt tot een prijzengeld behorend bij een totaal prijzengeld van een hogere categorie.
Een tussentijdse verlaging van het totale prijzengeld is toegestaan, mits deze verlaging
niet leidt tot een prijzengeld behorend bij een totaal prijzengeld van een lagere categorie.
Een tussentijdse verlaging moet uiterlijk 42 dagen voor het begin van het toernooi aan de
KNLTB bekend gemaakt worden. Bij het nalaten hiervan is de toernooiorganisator verplicht
het eerder aangekondigde prijzengeld uit te betalen.

9
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1.

Verdeling en uitbetaling van het prijzengeld

Indien in een Nationaal Ranglijsttoernooi zowel het enkelspel als het dubbelspel wordt
gespeeld bedraagt het prijzengeld voor het enkelspel 80% en voor het dubbelspel 20%
van het totale prijzengeld. De verdeling van het prijzengeld over de spelers geschiedt
volgens onderstaand schema.
Schema 8 (enkelspel)
1
30%
2
20%
3-4
15%

Schema 8 (dubbelspel)
1
10%
2
5%
3-4
2,5%

Schema 16 (enkelspel)
1
25%
2
15%
3-4
10%
5-8
5%

Schema 12 of 16 (dubbelspel)
1
7%
2
3,5%
3-4
2,25%
5-8
1,25%

Schema 24, 28 of 32 (enkelspel)
1
20%
2
12%
3-4
8%
5-8
4%
9-16
2%
2.

Indien in een Nationaal Ranglijsttoernooi alleen het enkelspel wordt gespeeld geschiedt de
verdeling van het prijzengeld over de spelers volgens onderstaand schema.
Schema 8
1
35%
2
25%
3-4
20%
Schema 16
1
30%
2
19%
3-4 12,5%
5-8
6,5%
Schema 24, 28 of 32 (enkelspel)
1
25%
2
15%
3-4
10%
5-8
5%
9-16 2,5%

3.

Het prijzengeld dient door de toernooiorganisator aan een speler te worden uitbetaald
zodra de speler geen verplichtingen meer heeft bij het betreffende toernooi.
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1.
2.

Het spelen van één of meer toernooien in één week

Overeenkomstig artikel 33 van het TR mag een speler niet inschrijven voor meer dan één
goedgekeurd toernooi, waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen.
In afwijking van het in lid 1 bepaalde is het een speler toegestaan om tegelijk in te
schrijven voor een Nationaal Ranglijsttoernooi en een toernooi meetellend voor de ATP-,
WTA-, ITF-, of TE-ranglijst, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de speler neemt deel aan het Nationale Ranglijsttoernooi en heeft op het moment
van de loting van het hoofdtoernooi enkelspel, respectievelijk dubbelspel van
het Nationale Ranglijsttoernooi, geen verplichtingen meer, zowel in het enkelrespectievelijk dubbelspel, ten opzichte van het toernooi meetellend voor de ATP-,
WTA, ITF- c.q. TE-ranglijst;
10

b.

3.

4.

de speler heeft op het moment van loting van het enkelspel respectievelijk dubbelspel
van het hoofdtoernooi van het Nationale Ranglijsttoernooi, nog verplichtingen ten
opzichte van het toernooi meetellend voor de ATP-, WTA, ITF- c.q. TE-ranglijst en meldt
zich voor de loting van het enkelspel respectievelijk dubbelspel van het Nationale
Ranglijsttoernooi af bij de toernooileider van het toernooi en overlegt binnen zeven
dagen na afloop van het toernooi een terugtrekkingsformulier.
In afwijking van het in lid 1 bepaalde is het een speler toegestaan in te schrijven voor
en deel te nemen aan een Nationaal Ranglijsttoernooi als hij in die week ook al heeft
deelgenomen aan een nationaal kampioenschap dan wel aan een toernooi meetellend
voor de ATP-, WTA, ITF- c.q. TE-ranglijst, mits aan de volgende twee voorwaarden wordt
voldaan:
a. de speler heeft op het moment van loting van het enkelspel respectievelijk dubbelspel
van het hoofdtoernooi van het Nationale Ranglijsttoernooi, geen verplichtingen meer,
zowel in het enkel- respectievelijk het dubbelspel, ten opzichte van dat nationaal
kampioenschap dan wel het toernooi meetellend voor de ATP-, WTA, ITF- c.q. TEranglijst;
b. de speler neemt deel aan het Nationale Ranglijsttoernooi op basis van een wildcard.
Dit geldt zowel voor het hoofdtoernooi als voor het kwalificatietoernooi en het
dubbelspeltoernooi. Als het kwalificatietoernooi c.q. dubbelspeltoernooi niet volledig
bezet is en de wildcards zijn allen vergeven, dan kan deze speler ook zonder wildcard
aan het kwalificatietoernooi c.q. dubbelspeltoernooi deelnemen.
Indien een speler heeft ingeschreven voor een open toernooi in een bepaalde week kan hij
slechts inschrijven voor en/of deelnemen aan een Nationaal Ranglijsttoernooi in diezelfde
week indien dat Nationale Ranglijsttoernooi op hetzelfde park als het open toernooi wordt
gespeeld.
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HOOFDSTUK II		

Voorbereidende werkzaamheden op het bondsbureau

10 Inschrijving, wijziging en terugtrekking
1.
2.
3.

4.
11

Inschrijving, wijziging en terugtrekking is mogelijk voor alle speelsterktecategorie 1 tot en
met 4 spelers via MijnKNLTB op www.knltb.nl.
De inschrijftermijn sluit op woensdag om 14.00 uur, 12 dagen voor de maandag van de
week, waarin het betreffende Nationale Ranglijsttoernooi begint.
a. Bij de inschrijving kan een speler zijn eerste, tweede en eventueel derde keuze
aangeven, met dien verstande, dat de KNLTB gerechtigd is de speler te plaatsen in
het tweede (of eventueel derde) toernooi van zijn keuze, als hij voor het eerste (en
eventueel tweede) toernooi van zijn keuze niet direct wordt geaccepteerd.
b. Spelers die van de KNLTB bericht hebben ontvangen dat zij voor een toernooi behoren
tot de niet-geaccepteerde spelers en daarna toch nog worden doorgeschoven naar het
hoofdtoernooi hebben het recht deze plaats in het hoofdtoernooi te weigeren mits dit
(direct) kenbaar gemaakt wordt aan de KNLTB.
Een speler blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen inschrijving en dient zelf via
MijnKNLTB te controleren of de inschrijving goed is verwerkt.
Overige werkzaamheden bondsbureau ten behoeve van de toernooiorganisator

Door het bondsbureau worden ten behoeve van de toernooiorganisator van een Nationaal
Ranglijsttoernooi de volgende werkzaamheden verricht:
1. De toernooiorganisator wordt geïnformeerd over wie de hoofdscheidsrechter en de
bondsgedelegeerde zijn bij het betreffende toernooi.
2. De voor een toernooi ingeschreven spelers zijn voor de toernooiorganisator via MijnKNLTB
op te vragen.
3. De KNLTB ranglijsten worden de week voorafgaand aan het toernooi verzonden aan de
toernooiorganisator
4. Voor het begin van het toernooi wordt de toernooiorganisator gevraagd een aantal
gegevens aan het bondsbureau door te geven (onder andere over de ballen en het al of
niet spelen bij kunstlicht). Deze gegevens worden via het zogenaamde spelersmemo
gepubliceerd via MijnKNLTB.
5. Het samenstellen van de acceptatielijst en de lijst van niet-geaccepteerde spelers,
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 17. Deze lijsten worden
binnen drie werkdagen na sluiting van de inschrijftermijn opgestuurd naar de
betreffende toernooiorganisator en naar de toernooiorganisatoren van de Nationale
Ranglijsttoernooien die in dezelfde week plaatsvinden.
6. Het informeren van de toernooiorganisator betreffende de spelers die vanwege een
schorsing of het niet nakomen van een financiële verplichting niet aan het toernooi mogen
deelnemen (de zogenaamde boetelijst).
7. Het toezenden aan de toernooiorganisator van het toernooidirecteurrapport en de
standaard speelschema’s.
12		

Overige werkzaamheden bondsbureau ten behoeve van de spelers.

Door het bondsbureau worden ten behoeve van de spelers de volgende werkzaamheden
verricht en gecommuniceerd via MijnKNLTB:
1. Het informeren van de spelers die hebben ingeschreven voor het Nationale
Ranglijsttoernooi van hun plaats op de acceptatielijst of op de lijst van niet-geaccepteerde
spelers.
2. Indien wijzigingen in de organisatie van een toernooi worden aangebracht, waarvan de
spelers op de hoogte gesteld moeten worden, zal dit via het bondsbureau geschieden.
De hieraan verbonden kosten zullen worden doorberekend aan de betrokken
toernooiorganisator.
3. Het informeren van de spelers die hebben ingeschreven voor het Nationale
Ranglijsttoernooi over een aantal bijzonderheden (onder andere over de ballen, het
al of niet spelen bij kunstlicht en over het al dan niet van toepassing zijn van de
kledingreclamecode).

12
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Werkzaamheden bondsbureau ten behoeve van de bondsgedelegeerde

Door het bondsbureau wordt aan de bondsgedelegeerde van een Nationaal Ranglijsttoernooi in
ieder geval het volgende toegestuurd:
1. Een bevestiging van de aanstelling als bondsgedelegeerde bij het betreffende toernooi.
2. De KNLTB ranglijsten die nodig zijn voor de plaatsing en loting.
3. De lijsten van de geaccepteerde spelers en van de niet-geaccepteerde spelers van het
betreffende toernooi en van de andere Nationale Ranglijsttoernooien in diezelfde week.
4. De lijst van de spelers die nog een boete aan de KNLTB verschuldigd zijn (de boetelijst).
5. Het bondsgedelegeerdenrapport.
14		

Werkzaamheden bondsbureau ten behoeve van de hoofdscheidsrechter

Door het bondsbureau wordt aan de hoofdscheidsrechter van een Nationaal Ranglijsttoernooi
in ieder geval het volgende toegestuurd:
1. Een bevestiging van de aanstelling als hoofdscheidsrechter bij het betreffende Nationale
Ranglijsttoernooi.
2. De lijst van de scheidsrechters die zijn aangewezen voor de arbitrage tijdens het
betreffende Nationale Ranglijsttoernooi.
3. Het hoofdscheidsrechterrapport
15		 Samenstelling van de acceptatielijst en de lijst van niet-geaccepteerde spelers
1.

2.
3.
4.
5.

Direct na sluiting van de inschrijftermijn wordt een lijst samengesteld van de
inschrijvingen, in volgorde van de plaats van de spelers op de meest recent gepubliceerde
KNLTB ranglijst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 en met inschaling van de
buitenlanders volgens artikel 17.
Uit de in lid 1 genoemde lijst wordt een lijst van direct geaccepteerde spelers opgesteld
overeenkomstig artikel 32 lid 3. De overige spelers komen op de lijst van nietgeaccepteerde spelers.
Spelers, die door de KNLTB zijn geschorst, worden niet op de in lid 1 genoemde lijst
geplaatst.
Categorie 5- en lager gekwalificeerde spelers worden niet op de in lid 1 genoemde lijst
geplaatst.
Overeenkomstig artikel 10 kan een speler bij inschrijving voor Nationale
Ranglijsttoernooien zijn eerste, tweede of derde keuze aangeven. Indien een speler voor
geen van zijn keuzes op de lijst van direct geaccepteerde spelers wordt geplaatst, wordt hij
geacht zich aangemeld te hebben voor het kwalificatietoernooi van zijn eerste keuze.

16		

Inschaling van deelnemers met gelijke KNLTB ranglijstpositie

Indien van een aantal spelers de KNLTB ranglijstpositie gelijk is, wordt de volgorde bepaald
door de plaats op de ATP- (heren) of WTA-ranglijst (dames), met dien verstande dat de hoogst
geplaatste speler de voorrang geniet. Brengt dit geen uitsluitsel, dan wordt de volgorde
bepaald door het aantal op de KNLTB ranglijst vermelde gespeelde toernooien, waarbij de
speler met de minste toernooien de voorkeur geniet.
Is ook dit aantal gelijk, dan wordt de volgorde bepaald volgens de meest actuele rating. Is ook
deze actuele rating gelijk dan wordt de volgorde bepaald volgens de speelsterkte aangegeven
op de ledenpas. Mocht ook deze speelsterkte gelijk zijn dan wordt de volgorde bepaald via
loting.
17		

Inschaling van buitenlanders

De inschaling van een buitenlander geschiedt als volgt:
1. a. Een buitenlander die het afgelopen jaar in Nederlandse Nationale Ranglijsttoernooien
punten heeft behaald wordt voor acceptatie en plaatsing op dezelfde wijze 		
ingeschaald als een Nederlandse tennisser.
b. Een buitenlander die het laatste jaar in Nationale Ranglijsttoernooien geen punten
heeft behaald en voorkomt op de wereldranglijst (ATP of WTA), krijgt een aantal
bonuspunten toegekend overeenkomstig artikel 88, met dien verstande dat voor het
13

2.

3.

enkelspel de enkelspellijst (ATP of WTA) wordt gehanteerd en voor het dubbelspel de
dubbelspellijst (ATP of WTA). Dit aantal bonuspunten wordt gedeeld door 6.
a. Het getal verkregen volgens lid 1 is beslissend voor de plaats waarop de buitenlandse
speler op de KNLTB ranglijst wordt ingeschaald.
b. Bij een gelijke inschaling met een Nederlandse speler wordt de volgorde van
acceptatie en plaatsing bepaald overeenkomstig artikel 16.
Het systeem van inschaling geldt voor zowel het enkelspel als het dubbelspel.
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HOOFDSTUK III		

Kwalificatietoernooi in het enkelspel

18 Verplichting om een kwalificatietoernooi in het enkelspel te organiseren
Iedere toernooiorganisator is verplicht om een kwalificatietoernooi in het enkelspel te
organiseren.
19

Grootte van het kwalificatietoernooi

Het aantal spelers dat kan deelnemen aan het kwalificatietoernooi dient ten minste de helft te
zijn van de grootte van het schema van het hoofdtoernooi, waarbij de schemagrootte altijd 8,
16, 24, 32, 64 of open is.
20 Wildcards
1.
2.
3.
21

De toernooiorganisator is bevoegd in het kwalificatietoernooi een aantal wildcards toe te
kennen overeenkomstig artikel 22 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.
De toekenning van de wildcards dient te geschieden voor het begin van de loting.
De toernooiorganisator moet op het speelschema duidelijk aangeven, welke spelers een
wildcard hebben gekregen.
Wanneer mag een speler geen wildcard accepteren

Het is een speler verboden een wildcard voor het kwalificatietoernooi te accepteren indien hij:
a. zich reeds voor een ander toernooi in dezelfde week had ingeschreven en is
geaccepteerd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 09 lid 2.
b. zich na de aangegeven datum en tijdstip van inschrijving heeft teruggetrokken voor
een toernooi, dat in dezelfde week plaatsvindt als het toernooi waarvoor hij een
wildcard wenst.
c. heeft deelgenomen aan het kwalificatietoernooi van een ander Nationaal
Ranglijsttoernooi, dat in diezelfde week wordt gehouden.
22 Aantal direct geaccepteerden en aantal wildcards
1.

De verdeling van het aantal direct te accepteren spelers en het aantal wildcards in een
kwalificatietoernooi is als volgt:
grootte
schema
64		
32		
24		
16		
8		

2.
3.

direct		wildcards
geaccepteerden
48
16
24
8
18
6
12
4
6
2

In geval van een vooraf aangekondigde zogenaamd “Open kwalificatietoernooi”, is de
toernooiorganisator verplicht alle deelnemers, die zich conform het reglement hebben
aangemeld, voor de kwalificatie te accepteren. In dit geval zijn er geen wildcards.
Categorie 5- en lager gekwalificeerde spelers behoeven niet te worden geaccepteerd.

23 Inschrijflijst voor het kwalificatietoernooi in het enkelspel
1.
2.

3.

De door het bondsbureau opgestelde lijst van niet-geaccepteerde spelers wordt gebruikt
voor de inschrijving voor het kwalificatietoernooi in het enkelspel.
Daarnaast dient een speler die voorkomt op de lijst van niet-geaccepteerde spelers en
daadwerkelijk wenst deel te nemen aan het kwalificatietoernooi, zich persoonlijk in te
schrijven voor het kwalificatietoernooi op een daartoe bestemde lijst. Het tijdstip van
sluiting van de inschrijving voor de kwalificatie mag niet eerder liggen dan 10.00 uur op de
ochtend van de dag waarop het kwalificatietoernooi aanvangt.
Spelers die niet voorkomen op de lijst van niet-geaccepteerde spelers kunnen eveneens tot
de door de toernooiorganisator aangegeven datum en tijdstip voor het kwalificatietoernooi
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4.

inschrijven op de daartoe bestemde lijst. Deze spelers dienen ook persoonlijk in te
tekenen.
Categorie 5- en lager gekwalificeerde spelers behoeven niet te worden geplaatst op de
inschrijflijst.

24 Acceptatieprocedure voor het kwalificatietoernooi in het enkelspel
De acceptatie voor het kwalificatietoernooi in het enkelspel geschiedt met gebruikmaking van
de inschrijflijst, opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, en met de KNLTB ranglijst
van de week voorafgaand aan het toernooi. De acceptatie verloopt op de volgende wijze, totdat
het aantal direct te accepteren spelers, overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, is bereikt en
met inachtneming van het bepaalde in artikel 85.
1. Allereerst de spelers voorkomend op de lijst van niet-geaccepteerde spelers, op de
inschrijflijst en tevens op de KNLTB ranglijst, in de volgorde waarin zij voorkomen op de
KNLTB ranglijst van de week voorafgaand aan het toernooi.
2. Vervolgens de spelers voorkomend op de lijst van niet-geaccepteerde spelers, op de
inschrijflijst en niet op de KNLTB ranglijst. Deze spelers worden geacht een gelijke
ranglijstpositie te hebben en worden geaccepteerd in de volgorde overeenkomstig het
bepaalde in artikel 16.
3. Vervolgens de spelers die niet voorkomen op de lijst van niet geaccepteerde spelers, maar
wel op de inschrijflijst en de KNLTB ranglijst. Deze spelers worden geaccepteerd in de
volgorde waarin zij voorkomen op de KNLTB ranglijst van de week voorafgaand aan het
toernooi.
4. Vervolgens de spelers die niet op de lijst van niet-geaccepteerde spelers, niet op de KNLTB
ranglijst, maar wel op de inschrijflijst voorkomen. Deze spelers worden geacht een gelijke
ranglijstpositie te hebben en worden geaccepteerd in de volgorde overeenkomstig het
bepaalde in artikel 16.
5. Een toernooiorganisator mag een speler, die op grond van dit reglement gerechtigd is aan
het kwalificatietoernooi deel te nemen, niet weigeren in het kwalificatietoernooi, tenzij lid
6 van toepassing is.
6. Een toernooiorganisator kan een met redenen omkleed verzoek bij het Bondsbestuur
indienen om een speler het daaropvolgende jaar niet in het betreffende toernooi te
behoeven accepteren vanwege wangedrag tijdens de huidige editie van het toernooi. Dit
verzoek dient bij voorkeur gelijktijdig met het bondsgedelegeerderapport, maar niet later
dan twee maanden na afloop van het toernooi te zijn ingediend bij het Bondsbestuur.
25 Plaatsing en loting voor het kwalificatietoernooi in het enkelspel
1.
2.
3.
4.

5.

De plaatsing van de spelers, inclusief de via een wildcard toegelaten spelers, dient te
geschieden op basis van de KNLTB ranglijst van de week voorafgaand aan het toernooi.
De plaatsing van de buitenlandse spelers dient te geschieden op basis van het hiervoor
bepaalde met betrekking tot inschaling op de KNLTB ranglijst overeenkomstig artikel 17.
Het schema van de kwalificatie wordt verdeeld in secties. Het aantal secties is gelijk
aan het aantal kwalificanten dat, overeenkomstig artikel 26, wordt toegelaten tot het
hoofdtoernooi. De winnaar van iedere sectie kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.
De toernooileider heeft de mogelijkheid om in iedere sectie één speler te plaatsen die niet
voldoet aan het gestelde in lid 1 en 2. In Bijlage-B van dit reglement wordt vermeld aan
welke voorwaarden deze spelers moeten voldoen. Indien de toernooileider geen gebruik
maakt van deze mogelijkheid, dan is het genoemde in lid 1 en 2 van toepassing.
In iedere sectie worden twee spelers geplaatst en wel één op de bovenste lijn van de sectie
en één op de onderste lijn.
De procedure voor de plaatsing en de loting van het enkelspel kwalificatietoernooi is als
volgt:
a. Indien de kwalificatie uit één sectie bestaat, dient de plaatsing en loting als volgt te
geschieden:
De eerste geplaatste op de bovenste lijn en de tweede geplaatste op de onderste lijn.
De overige deelnemers loten de resterende plaatsen, te beginnen bovenaan het
schema, nadat eerst de eventuele bye’s in het schema zijn geplaatst, overeenkomstig
lid 6.
b. Indien de kwalificatie uit twee secties bestaat, dient de plaatsing en loting als volgt te
geschieden:
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6.

7.

De eerste geplaatste op de bovenste lijn van sectie 1.
De tweede geplaatste op de bovenste lijn van sectie 2.
De derde en vierde geplaatsten loten op de onderste lijnen van sectie 1 en 2.
De overige deelnemers loten de resterende plaatsen, te beginnen bovenaan het
schema, nadat eerst de eventuele bye’s in het schema zijn geplaatst, overeenkomstig
lid 6.
c. Indien de kwalificatie uit vier secties bestaat, dient de plaatsing en loting als volgt te
geschieden:
De eerste geplaatste op de bovenste lijn van sectie 1.
De tweede geplaatste op de bovenste lijn van sectie 2.
De derde geplaatste op de bovenste lijn van sectie 3.
De vierde geplaatste op de bovenste lijn van sectie 4.
De vijfde en zesde geplaatsten loten; de eerst gelotene komt op de onderste lijn van
sectie 3 en de ander op de onderste lijn van sectie 4.
De zevende en achtste geplaatsten loten; de eerst gelotene komt op de onderste lijn
van sectie 1 en de ander op de onderste lijn van sectie 2.
De overige deelnemers loten de resterende plaatsen, te beginnen bovenaan het
schema, nadat eerst de eventuele bye’s in het schema zijn geplaatst, overeenkomstig
lid 6.
Indien er bye’s noodzakelijk zijn, worden deze eerst toegewezen aan de geplaatste spelers
in volgorde van plaatsing. De overige bye’s worden geloot, echter met dien verstande dat
in de eerste ronde geen bye’s worden gepaard en dat de bye’s gelijk worden verdeeld over
de secties, dat wil zeggen de eerste bye wordt op een nog open plaats in sectie 1 geloot, de
tweede in sectie 2, etc.
Indien na de loting van het kwalificatietoernooi, doch voor het begin van het
kwalificatietoernooi, een kwart of meer van de geplaatste spelers zich heeft
teruggetrokken dan wel is doorgeschoven naar het hoofdtoernooi volgens het bepaalde in
artikel 36, mag de kwalificatie worden overgeloot.

26 Aantal kwalificanten voor het hoofdtoernooi
1.
2.
3.

Bij een schema van 8 spelers in het hoofdtoernooi kan één speler zich voor het
hoofdtoernooi plaatsen via het kwalificatietoernooi.
Bij een schema van 16 spelers in het hoofdtoernooi kunnen twee spelers zich voor het
hoofdtoernooi plaatsen via het kwalificatietoernooi.
Bij een schema van 24, 28 of 32 spelers in het hoofdtoernooi kunnen vier spelers zich voor
het hoofdtoernooi plaatsen via het kwalificatietoernooi.

27 Inschrijfgeld voor het kwalificatietoernooi in het enkelspel
1.
2.

Voor het kwalificatietoernooi is een inschrijfgeld verschuldigd van 8 euro. Dit bedrag dient
te worden aangevuld tot 16 euro indien de speler zich kwalificeert voor het hoofdtoernooi
of als lucky loser alsnog wordt toegelaten tot het hoofdtoernooi.
Het inschrijfgeld dient te worden voldaan voor het begin van de eerste partij. Het
inschrijfgeld wordt gerestitueerd indien de speler niet wordt geaccepteerd voor het
kwalificatietoernooi.

28 Het bekorten van partijen
Wanneer het kwalificatietoernooi door overmacht niet op maandag kan beginnen en
deze overmacht van dien aard is dat -naar het oordeel van de toernooileiding- het
kwalificatietoernooi niet voor de geplande aanvang van het hoofdtoernooi kan worden
beëindigd indien alle nog te spelen partijen zouden worden verspeeld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 30 lid 2 van het TR, kan de toernooileiding besluiten om alle (resterende)
nog niet begonnen partijen van een bepaalde ronde te verspelen overeenkomstig het bepaalde
in artikel 25 sub a. EN b. van het TR.
Voor deze beslissing is voorafgaande toestemming van de bondsgedelegeerde vereist. Deze
toestemming dient per ronde te worden verkregen. Een andere maatregel ter bespoediging van
het verloop van het kwalificatietoernooi is niet toegestaan.
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HOOFDSTUK IV		

Hoofdtoernooi in het enkelspel

29 Schemagrootte hoofdtoernooi
Het hoofdtoernooi kan zowel in het herenenkelspel als het damesenkelspel bestaan uit 8, 16,
24, 28 of 32 deelnemers.
30 Wildcards
1.
2.
3.
4.

31

De toernooiorganisator is bevoegd voor het hoofdtoernooi een aantal wildcards toe te
kennen overeenkomstig artikel 32 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.
De toekenning van de wildcards dient te geschieden voor het begin van de loting.
De toernooiorganisator moet op het speelschema duidelijk aangeven, welke spelers een
wildcard hebben gekregen.
Indien door de toernooiorganisator op het moment van loting van het hoofdtoernooi
niet alle wildcards voor het hoofdtoernooi zijn toegekend, dan komen de nog resterende
wildcards toe aan de lucky losers.
Wanneer mag een speler geen wildcard accepteren
Het is een speler verboden een wildcard voor het hoofdtoernooi te accepteren indien hij:
a. zich reeds voor een ander toernooi in dezelfde week had ingeschreven en is
geaccepteerd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 09 lid 2.
b. zich na de aangegeven datum en tijdstip van inschrijving heeft teruggetrokken voor
een toernooi, dat in dezelfde week plaatsvindt als het toernooi waarvoor hij een
wildcard wenst.
c. heeft deelgenomen aan het kwalificatietoernooi van het betreffende toernooi of een
ander Nationaal Ranglijsttoernooi, dat in dezelfde week wordt gehouden.

32 Aantal direct geaccepteerden, wildcards en kwalificanten voor het hoofdtoernooi in het
enkelspel
1.
2.
3.

Op grond van de KNLTB ranglijst en de inschaling van buitenlanders, volgens artikel 17,
wijst de KNLTB aan de hand van de inschrijvingen een aantal direct geaccepteerde spelers
aan.
De toernooiorganisator heeft de beschikking over een aantal wildcards, terwijl een aantal
spelers zich via het kwalificatietoernooi kan plaatsen.
Een speler die, op de dag dat het kwalificatietoernooi begint, in het enkelspel
verplichtingen heeft in het finaleweekeinde van het voorafgaande Nationaal
Ranglijsttoernooi of bij een toernooi dat meetelt voor de ITF-ranglijst kan een Special
Exempt aanvragen bij de toernooileider.
Een speler die een Special Exempt aan wil vragen moet dit persoonlijk doen bij de
toernooileider van het toernooi. De aanvraag geschiedt mondeling of schriftelijk
voorafgaand aan het sluitingstijdstip van de kwalificatie.
Indien niet voldoende Special Exempt plaatsen beschikbaar zijn, wordt de volgorde
van toekenning bepaald volgens de KNLTB Ranglijst van de week voorafgaand aan het
toernooi. Indien geen Special Exempt verzoeken zijn ontvangen, worden twee extra spelers
direct geaccepteerd. Een niet ingevulde Special Exempt plaats wordt ingenomen door de
spelers die ter plekke hebben ingetekend voor het kwalificatietoernooi danwel diegenen
die voorafgaand aan het kwalificatietoernooi bij de toernooileider hebben aangegeven in
aanmerking te willen komen voor het innemen van de niet ingevulde plaats. Deze speler(s)
worden uitgekozen op basis van hun positie op de lijst van niet geaccepteerde spelers.
De verdeling van het aantal spelers dat rechtstreeks via inschrijving, via een wildcard, via
Special Exempt of via het kwalificatietoernooi in het hoofdtoernooi wordt geplaatst is als volgt:
Schema
Direct geaccepteerd
Wildcards
Kwalificanten
Special Exempts

32
20
6
4
2

28
17
5
4
2

24
14
4
4
2
18

16
10
3
2
1

8
5
1
1
1

4.
5.
6.
7.

Indien de week voorafgaand geen Nationaal Ranglijsttoernooi of een toernooi dat meetelt
voor de ITF-ranglijst wordt georganiseerd, zijn er geen Special Exempts maar worden deze
plaatsen gebruikt voor extra direct geaccepteerden.
Indien minder dan het maximaal aantal direct geaccepteerde spelers hebben ingeschreven
voor een toernooi dan krijgt de toernooiorganisator net zoveel extra wildcards als er direct
geaccepteerde spelers tekort zijn.
Indien er minder kwalificanten zijn dan volgens het vermelde in lid 3, dan krijgt de
toernooiorganisator net zoveel extra wildcards als er kwalificanten tekort zijn.
Een toernooiorganisator mag een speler, die door het bondsbureau op basis van de KNLTB
ranglijst direct is geaccepteerd voor het hoofdtoernooi, niet weigeren in het hoofdtoernooi,
tenzij lid 7 van toepassing is.
Een toernooiorganisator kan een met redenen omkleed verzoek bij het Bondsbestuur
indienen om een speler het daaropvolgende jaar niet in het betreffende toernooi te
behoeven accepteren vanwege wangedrag tijdens de huidige editie van het toernooi. Dit
verzoek dient bij voorkeur gelijktijdig met het bondsgedelegeerdenrapport, maar niet later
dan twee maanden na afloop van het toernooi te zijn ingediend bij het Bondsbestuur.

33 Begintijdstip van het hoofdtoernooi
De laatste partij van het kwalificatietoernooi dient te zijn geëindigd, alvorens met enige partij
van het hoofdtoernooi mag worden begonnen.
34 Plaatsing en loting voor het hoofdtoernooi in het enkelspel
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Plaatsing van de spelers, inclusief de spelers die via een wildcard zijn toegelaten, dient te
geschieden op basis van de KNLTB ranglijst, die is gebruikt voor de plaatsing en loting van
het kwalificatietoernooi overeenkomstig artikel 25.
Plaatsing van buitenlandse spelers dient te geschieden op basis van het hiervoor in artikel
17 bepaalde met betrekking tot inschaling op de KNLTB ranglijst.
Het plaatsen van spelers, die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdtoernooi
hebben gekwalificeerd, is alleen mogelijk indien de loting van het hoofdtoernooi
plaatsvindt op een tijdstip waarop het kwalificatietoernooi is afgespeeld. Indien de loting
van het hoofdtoernooi plaatsvindt voor afloop van het kwalificatietoernooi kunnen
alleen direct geaccepteerde spelers en zij die een wildcard hebben ontvangen, voor het
hoofdtoernooi worden geplaatst.
Het aantal te plaatsen spelers is als volgt:
aantal deelnemers		aantal geplaatsten
8		
2
16		
4
24		
8
28		
8
32		
8
De toernooileider heeft de mogelijkheid om één (bij vier geplaatsten) of twee (bij acht
geplaatsten) spelers te plaatsen die niet voldoen aan het bepaalde in lid 1 en 2. In Bijlage-B
van dit reglement wordt vermeld aan welke voorwaarden deze spelers moeten voldoen.
Indien de toernooileider geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan is het genoemde
in lid 1 en 2 van toepassing.
De geplaatsten worden als volgt in het schema gezet:
a. Schema van 8: De eerste geplaatste op lijn 1 en de tweede geplaatste op lijn 8.
b. Schema van 16: De eerste geplaatste op lijn 1 en de tweede geplaatste op lijn 16.
c. Schema’s van 24, 28 en van 32: De eerste geplaatste op lijn 1 en de tweede geplaatste
op lijn 32.
d. Voor het vaststellen van de positie van de overige geplaatsten, moet steeds in
blokken worden geloot. De positie in het schema is volgens het schema in artikel 54
lid 3 van het TR.
Indien er bye’s noodzakelijk zijn, worden deze toegewezen aan de geplaatste spelers in
volgorde van plaatsing. De overige bye’s worden geloot, echter met dien verstande dat
in de eerste ronde geen bye’s worden gepaard en de bye’s afwisselend in de bovenste en
onderste helft van het schema worden geloot.
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8.

Nadat de geplaatste spelers en de bye’s in het schema zijn gezet worden de
overige spelers in het schema geloot, te beginnen bovenaan het schema. Indien het
kwalificatietoernooi nog niet is afgespeeld, dan loten de gekwalificeerde spelers
niet op naam, maar anoniem. Zodra het kwalificatietoernooi is beëindigd, worden de
gekwalificeerde spelers door loting op de daarvoor aangewezen plaatsen in het schema
gezet.

35 Terugtrekken van een speler die een wildcard voor het hoofdtoernooi in het enkelspel
heeft ontvangen
1.
2.

Indien een speler op basis van een wildcard is toegelaten in het hoofdtoernooi en hij zich
voor de loting terugtrekt, mag de toernooiorganisator een nieuwe wildcard uitgeven.
Indien een speler op basis van een wildcard is toegelaten in het hoofdtoernooi en hij zich
na de loting terugtrekt, mag de toernooiorganisator geen nieuwe wildcard uitgeven doch
wordt de opengevallen plaats ingenomen door een lucky loser.

36 Terugtrekken van een speler die direct is geaccepteerd, voor aanvang van het
kwalificatietoernooi
1.

2.

Indien een speler, die direct is geaccepteerd in het hoofdtoernooi, zich terugtrekt nadat
de inschrijftermijn genoemd in artikel 10 is verstreken maar vóór het kwalificatietoernooi
is begonnen, dan wordt zijn plaats ingenomen door de hoogst gerangschikte speler op
de lijst van niet-geaccepteerde spelers, zoals is opgesteld door het bondsbureau. Indien
meer spelers op grond van gelijke KNLTB ranglijstpositie als hoogst gerangschikte speler
aangemerkt kunnen worden, dan dient overeenkomstig artikel 16 te worden gehandeld.
Indien lid 1 van toepassing is en hierdoor een plaats vrijkomt in het kwalificatietoernooi,
dan dient de speler die volgens de procedure van artikel 24 als eerste niet meer in
aanmerking kwam voor het kwalificatietoernooi alsnog te worden toegelaten tot
het kwalificatietoernooi. Indien de loting van het kwalificatietoernooi reeds heeft
plaatsgevonden, dan neemt deze speler de plaats in van de speler die alsnog is toegelaten
tot het hoofdtoernooi.

37 Terugtrekken van een speler na aanvang van het kwalificatietoernooi
1.

2.

3.

4.

Indien een voor het hoofdtoernooi geaccepteerde speler afzegt nadat het
kwalificatietoernooi is begonnen en er nog niet is geloot voor het hoofdtoernooi, dan dient
een extra speler uit het kwalificatietoernooi te worden meegeloot in het hoofdtoernooi
overeenkomstig het bepaalde in artikel 34 lid 7. De plaats voor deze extra speler wordt
ingenomen door de verliezer uit de laatste ronde van het kwalificatietoernooi met de
hoogste plaats op de KNLTB ranglijst van de week voorafgaand aan het toernooi, welke
ranglijst ook is gebruikt voor de plaatsing en loting van het kwalificatietoernooi, waarbij
buitenlanders worden ingeschaald overeenkomstig artikel 17.
Indien een voor het hoofdtoernooi geaccepteerde niet-geplaatste speler afzegt nadat het
kwalificatietoernooi is begonnen en reeds is geloot voor het hoofdtoernooi, dan dient
een extra speler uit het kwalificatietoernooi te worden opgenomen in het hoofdtoernooi.
De plaats voor deze extra speler wordt ingenomen door de verliezer uit de laatste ronde
van het kwalificatietoernooi met de hoogste plaats op de KNLTB ranglijst van de week
voorafgaand aan het toernooi, welke ranglijst ook is gebruikt voor de plaatsing en loting
van het kwalificatietoernooi, waarbij buitenlanders worden ingeschaald overeenkomstig
artikel 17. Indien de gekwalificeerde spelers nog niet met naam in het schema zijn
geplaatst, dan wordt de extra speler met de gekwalificeerde spelers door loting op de
plaatsen voor de gekwalificeerde spelers en de vrijgekomen plaats van de niet-geplaatste
speler die afzegt in het schema gezet. Indien de gekwalificeerde spelers reeds met naam in
het schema zijn geplaatst, dan neemt deze extra speler de plaats in van de niet-geplaatste
speler die afzegt.
Indien een niet-geplaatste speler, die recht heeft op een plaats in het hoofdtoernooi en
daarin nog niet heeft gespeeld, afzegt na afloop van het kwalificatietoernooi en na de
loting van het hoofdtoernooi, dan mag de toernooiorganisator voor deze opengevallen
plaats geen wildcard toekennen doch wordt deze plaats ingenomen door een lucky loser.
Een open plaats die ontstaat doordat een geplaatste speler zich terugtrekt, wordt
opgevuld door de hoogst gerangschikte niet-geplaatste speler. Als plaatsingscijfer krijgt
deze speler het aansluitende plaatsingsnummer toegekend.
20

5.

6.

De open plaats die ontstaat doordat de hoogst gerangschikte niet-geplaatste speler van
plaats wijzigt, wordt opgevuld volgens artikel 37 lid 2 of 3. Een open plaats die ontstaat
na bekendmaking van de planning van de eerste partijen van het hoofdtoernooi wordt
ingenomen door een lucky loser als bedoeld in artikel 38.
Indien er sprake is van terugtrekking van een speler uit het hoofdtoernooi in de eerste
ronde (of een tweede ronde indien het een speler betreft aan wie in de eerste ronde
een bye was toegekend), zonder dat er gespeeld is, dan heeft deze speler geen recht op
prijzengeld en worden geen punten toegekend voor de KNLTB ranglijst.
Een speler die deelneemt aan het kwalificatietoernooi en die, wegens niet (uit)spelen, tot
verliezer van een partij wordt verklaard, komt niet in aanmerking om een plaats in het
hoofdtoernooi in te nemen.

38 Lucky losers
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Potentiële lucky losers zijn spelers, die in het kwalificatietoernooi hebben verloren, met in
achtneming van het bepaalde in lid 6.
Potentiële lucky losers worden gerangschikt naar de ronde van het kwalificatietoernooi
waarin zij hebben verloren en per ronde als volgt:
De volgorde van de spelers met een ranglijstpositie wordt door loting bepaald, waarna ook
de volgorde van de spelers zonder ranglijstpositie door loting wordt vastgesteld.
Potentiële lucky losers hebben het recht om in de eerste ronde (of een tweede ronde
indien de vrijgekomen plaats een speler betreft aan wie in de eerste ronde een bye was
toegekend) van het hoofdtoernooi een opengevallen plaats in te nemen (in dat geval zijn
zij een lucky loser), met inachtneming van de volgende procedure:
a. Allereerst de spelers die hebben verloren in de laatste ronde van het
kwalificatietoernooi in de volgorde zoals bepaald in lid 2.
b. Indien, om de opengevallen plaatsen in het hoofdtoernooi in te nemen, meer
lucky losers nodig zijn dan het aantal spelers dat in de laatste ronde van het
kwalificatietoernooi heeft verloren, komen de spelers die in de voorgaande
kwalificatieronde hebben verloren in aanmerking voor lucky loser, in de volgorde zoals
aangegeven in lid 2. etc.
Om aan het hoofdtoernooi te kunnen deelnemen als lucky loser, dient deze speler,
op iedere dag dat een eerste ronde wordt gespeeld (of een tweede ronde indien de
vrijgekomen plaats een speler betreft aan wie in de eerste ronde een bye was toegekend),
persoonlijk in te tekenen op de lucky loserlijst. Deze lucky loserlijst dient gedurende één
uur voorafgaande aan het geplande begin van de eerste partij van het hoofdtoernooi op
de van belang zijnde dag(en), ter intekening beschikbaar te zijn. De lucky loserlijst moet,
op de van belang zijnde dagen, worden gesloten voordat volgens de planning de eerste
partij van het hoofdtoernooi op die dag zou aanvangen. Telefonische aanmelding is niet
mogelijk.
Het in lid 4 bepaalde ten aanzien van de eerste volzin is niet van toepassing op die
spelers die op grond van artikel 37 lid 1 en 2 reeds zijn meegeloot bij de loting van het
hoofdtoernooi.
Een speler die deelneemt aan het kwalificatietoernooi en die, wegens niet uitspelen, tot
verliezer van een partij wordt verklaard, komt niet in aanmerking voor lucky loser.
De hoogst gerangschikte lucky loser (te bepalen volgens artikel 38 lid 2 en 3), die
voorkomt op de lucky loserlijst (opgesteld volgens artikel 38 lid 4) wordt aangewezen en
opgeroepen op het moment dat een partij incompleet de baan op zou moeten.
Zodra een lucky loser wordt opgeroepen dient hij binnen vijf minuten speelklaar te zijn.
Is de speler niet tijdig speelklaar dan wordt de volgende speler van de lucky loser lijst
opgeroepen. De niet speelklare speler komt niet langer in aanmerking als lucky loser voor
het betreffende onderdeel.

39 Inschrijfgeld voor het hoofdtoernooi in het enkelspel
Iedere deelnemer aan het enkelspel van het hoofdtoernooi is een inschrijfgeld verschuldigd van
16 euro.
40 Het bekorten van partijen
In afwijking van het bepaalde in artikel 25 van het TR is het in een Nationaal Ranglijsttoernooi
in het hoofdtoernooi van het enkelspel niet mogelijk partijen te bekorten.
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HOOFDSTUK V		

Dubbelspeltoernooi

41

Schemagrootte dubbelspeltoernooi

1.

Het dubbelspeltoernooi kan zowel in het herendubbelspel als in het damesdubbelspel
bestaan uit 8, 12 of 16 dubbelspelparen.
Indien er minder dan 9 dubbelspelparen inschrijven en er een schema van 12 of 16 is
aangekondigd, dan wordt er in een schema van 8 gespeeld, terwijl het prijzengeld
gebaseerd dient te worden op het aangekondigde schema van 12 respectievelijk 16.
Indien 4 dubbelspelparen of minder inschrijven, mag het toernooi in poulevorm gespeeld
worden. Het prijzengeld dient gebaseerd te worden op het aangekondigde schema van 8,
12, respectievelijk 16.
Indien 4 dubbelspelparen of minder inschrijven, mag het onderdeel worden afgelast. Het
prijzengeld voor het onderdeel behoeft dan niet te worden uitgekeerd.

2.
3.
4.

42 Wildcards
1.
2.
3.

De toernooiorganisator is bevoegd voor het hoofdtoernooi een aantal wildcards toe te
kennen overeenkomstig artikel 43 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 44.
De toekenning van de wildcards dient te geschieden voor het begin van de loting.
De toernooiorganisator moet op het speelschema duidelijk aangeven, welke
dubbelspelparen een wildcard hebben gekregen.

43 Wanneer mag een speler geen wildcard accepteren
Het is een speler verboden een wildcard voor het dubbelspel te accepteren indien hij:
a. zich reeds voor een ander toernooi in dezelfde week had ingeschreven en is
geaccepteerd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 09 lid 2.
b. zich na de aangegeven datum en tijdstip van inschrijving heeft teruggetrokken voor
een toernooi, dat in dezelfde week plaatsvindt als het toernooi waarvoor hij een
wildcard wenst.
c. heeft deelgenomen aan een ander Nationaal Ranglijsttoernooi, dat in dezelfde week
wordt gehouden.
44 Aantal direct geaccepteerden en aantal wildcards
1.
2.

De toernooiorganisator heeft de beschikking over een aantal wildcards.
De verdeling van het aantal dubbelspelparen dat rechtstreeks wordt geaccepteerd en het
aantal wildcards is als volgt:
aantal		
dubbelspelparen
				
16			
12			
8			
4			

aantal direct
geaccepteerde
dubbelspelparen
13
10
7
3

aantal
wildcards
3
2
1
1

45 Inschrijven voor het dubbelspel
1.
2.
3.
4.

Inschrijven voor het dubbelspeltoernooi kan uiterlijk tot het in het spelersmemo vermelde
tijdstip.
Ook spelers die niet hebben ingeschreven voor het enkelspel of niet zijn geaccepteerd voor
het enkelspel, zijn gerechtigd in te schrijven voor het dubbelspel.
De inschrijving dient schriftelijk en voorzien van een handtekening van beide spelers te
geschieden.
In afwijking van het in lid 3 bepaalde is het de toernooiorganisator toegestaan de
inschrijving open te stellen via internet, e-mail en/of fax. De toernooiorganisator geeft in
het spelersmemo aan of en, zo ja, hoe spelers van alternatieve inschrijvingsmethode(n)
gebruik kunnen maken. De toernooiorganisator geeft daarbij tevens een sluiting van
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de inschrijvingstermijn aan. De sluiting van de inschrijvingstermijn voor inschrijvingen
via alternatieve inschrijvingsmethode(n) kan eerder maar nooit later zijn dan de sluiting
van de inschrijvingstermijn conform het bepaalde in lid 3. Bij de inschrijving dienen altijd
het bondsnummer, geboortedatum, en e-mailadres van de speler alsmede de naam en
het bondsnummer van de medespeler vermeld te worden. Beide spelers dienen apart in
te schrijven. Spelers dienen na de inschrijving telefonisch contact op te nemen met de
toernooiorganisator om deze te informeren en te controleren of de inschrijving in goede
orde is ontvangen.
46 Acceptatie dubbelspel
1.

De acceptatie alsmede de plaatsing van de dubbelspelparen (met gebruikmaking van
de KNLTB dubbelspelranglijst die gepubliceerd is op dezelfde datum als de ranglijst die
is gebruikt voor de plaatsing en loting van het kwalificatietoernooi in het enkelspel)
geschiedt in volgorde van:
a. De dubbelspelparen waarvan beide spelers voorkomen op de KNLTB
dubbelspelranglijst in de volgorde bepaald door de plaatsen op de KNLTB
dubbelspelranglijst van de beide spelers op te tellen, waarbij het dubbelspelpaar
met de laagste uitkomst bovenaan de lijst komt te staan, met de op één na laagste
uitkomst als tweede enz.
Indien meerdere dubbelspelparen eenzelfde uitkomst hebben, wordt het
dubbelspelpaar, waarin de speler met de hoogste KNLTB dubbelspelranglijstpositie
voorkomt, hoger geplaatst op de acceptatielijst.
Indien deze spelers dezelfde ranglijstpositie hebben, dan wordt de volgorde
vastgesteld volgens het bepaalde in sub c.
b. De dubbelspelparen waarvan één van beide spelers voorkomt op de KNLTB
dubbelspelranglijst. De volgorde wordt bepaald door de plaats die de speler, die
voorkomt op de KNLTB dubbelspelranglijst, op deze ranglijst inneemt.
Indien deze spelers dezelfde ranglijstpositie hebben, dan wordt de volgorde
vastgesteld volgens het bepaalde in sub c.
c. De dubbelspelparen bestaande uit spelers waarvan géén van beide spelers
voorkomen op de KNLTB dubbelspelranglijst. De volgorde wordt bepaald door de
dubbelspelspeelsterkte volgens de ledenpas, waarbij de punten van beide spelers bij
elkaar worden opgeteld. Deze punten staan in onderstaand schema:
dubbelspelspeelsterkte
cat. 1
cat. 2
cat. 3

2.

punten
1
2
3

dubbelspelspeelsterkte
cat. 4
cat. 5
cat. 6

punten
4
5
6

Het dubbelspelpaar met het minste aantal punten krijgt voorrang bij de acceptatie.
Indien ook dit geen uitsluitsel geeft, krijgt het dubbelspelpaar met de hoogst
gerangschikte speler, volgens de ledenpas, voorrang. Indien ook dit geen uitsluitsel
geeft dan krijgt het dubbelspelpaar met de hoogst gerangschikte speler, volgens de
actuele rating de voorkeur. Als ook dit geen uitsluitsel geeft dan dient er geloot te
worden.
In afwijking van het in lid 1 bepaalde behoeven dubbelspelparen waarin categorie 5- of
lager gekwalificeerde spelers uitkomen niet te worden geaccepteerd.

47 Plaatsing en loting dubbelspel
1.
2.

3.

De volgorde van plaatsing is op dezelfde wijze als de volgorde van de acceptatie, zoals
beschreven in artikel 46, waarbij ook dubbelspelparen die een wildcard hebben ontvangen
naar sterkte worden ingeschaald.
De toernooileider heeft de mogelijkheid om één dubbelspelpaar te plaatsen dat niet
voldoet aan het bepaalde in lid 1. In Bijlage-B van dit reglement wordt vermeld aan welke
voorwaarden dit dubbelspelpaar moet voldoen. Indien de toernooileider geen gebruik
maakt van deze mogelijkheid, dan is het genoemde in lid 1 van toepassing.
De procedure van de plaatsing bij het dubbelspel geschiedt als volgt:
Bij een schema van acht worden twee dubbelspelparen geplaatst, waarvan de nummer één
geplaatste op lijn 1 komt te staan en de nummer twee geplaatste op lijn 8.
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4.

5.

Bij een schema van 12 of 16 worden vier dubbelspelparen geplaatst, waarvan de nummer
één geplaatste op lijn 1 komt te staan en de nummer twee geplaatste op lijn 16. De derde
en vierde geplaatsten loten; de eerste gelotene komt op lijn 5 en de andere komt op lijn 12.
Indien er bye’s noodzakelijk zijn, worden deze toegewezen aan de geplaatste
dubbelspelparen in volgorde van plaatsing.
De overige bye’s worden geloot, echter met dien verstande dat in de eerste ronde geen
bye’s worden gepaard en de bye’s afwisselend in de bovenste en onderste helft van het
schema worden geloot.
Nadat de geplaatste dubbelspelparen en de bye’s in het schema zijn gezet worden de
overige dubbelspelparen in het schema geloot, te beginnen bovenaan het schema.

48 Afzeggen dubbelspel
1.
2.

3.
4.

Indien van een ingeschreven dubbelspelpaar een speler zich wegens een blessure
terugtrekt na de sluiting van inschrijving, doch voor de loting, mag zijn partner opnieuw
inschrijven met een andere speler die nog niet had ingeschreven voor het dubbelspel.
Indien van een ingeschreven dubbelspelpaar een speler of het gehele dubbelspelpaar
zich terugtrekt, na de loting doch voordat dit dubbelspelpaar heeft gespeeld, vervalt dit
dubbelspelpaar en wordt de opengevallen plaats ingenomen door het hoogst ingeschaalde
niet-geaccepteerde dubbelspelpaar volgens de inschrijflijst. Indien het dubbelspelpaar
reeds heeft gespeeld of als er geen nieuw dubbelspelpaar beschikbaar is, volgt een “walkover” voor de tegenstanders van dit dubbelspelpaar. Indien slechts 1 speler zich terugtrekt
en niet het gehele dubbelspelpaar, het betreffende dubbelspelpaar nog niet heeft gespeeld
en er geen nieuw dubbelspelpaar beschikbaar is, dan mag een nieuwe speler samen met
de overgebleven speler een nieuw dubbelspelpaar vormen, mits dit dubbelspelpaar bij de
loting niet hoger geplaatst zou zijn dan het oorspronkelijke dubbelspelpaar, danwel bij de
vervanging van een geplaatst dubbelspelpaar het nieuwe dubbelspelpaar wel geplaatst
zou zijn.
Ook indien een dubbelspelpaar niet op tijd verschijnt voor het spelen van zijn eerste partij
in het dubbelspeltoernooi, is lid 2 van toepassing.
Indien er sprake is van terugtrekking van een dubbelspelpaar uit het hoofdtoernooi in
de eerste ronde (of een tweede ronde indien het een dubbelspelpaar betreft aan wie
in de eerste ronde een bye was toegekend), zonder dat er gespeeld is, dan heeft dit
dubbelspelpaar geen recht op prijzengeld en worden geen punten toegekend voor de
KNLTB ranglijst.

49 Inschrijfgeld dubbelspel
1.
2.
3.

Een speler die is toegelaten tot het dubbelspeltoernooi en die niet deelneemt aan het
hoofdtoernooi enkelspel is een inschrijfgeld verschuldigd van 8 euro.
Een speler die is toegelaten tot het dubbelspeltoernooi en die tevens deelneemt aan
het hoofdtoernooi enkelspel van het betreffende Nationale Ranglijsttoernooi is geen
inschrijfgeld verschuldigd voor het dubbelspel.
Inschrijfgeld dient te worden voldaan voor aanvang van de eerste partij van betreffende
speler.

50 Het bekorten van partijen
Wanneer het dubbelspeltoernooi door overmacht niet op donderdag of vrijdag (bij een schema
van hoogstens 8) heeft kunnen beginnen, kan de toernooileider beslissen dat alle (resterende)
nog niet begonnen partijen van een bepaalde ronde worden verspeeld overeenkomstig
het bepaalde in artikel 25 sub a. EN b. van het TR. Voor deze beslissing is voorafgaande
toestemming van de bondsgedelegeerde vereist. Deze toestemming dient per ronde te worden
verkregen. Een andere maatregel ter bespoediging van het verloop van het toernooi is niet
toegestaan.
51

Gemengddubbelspel

1.

De toernooiorganisator kan een gemengddubbelspel organiseren. Met inachtneming van
het bepaalde in lid 2, 3 en 4 van dit artikel is de toernooiorganisator daarbij vrij iedere vorm
te kiezen die binnen het TR is toegestaan. De toernooiorganisator kan ook besluiten de
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2.
3.
4.

regels uit dit hoofdstuk toe te passen bij de organisatie van het gemengddubbelspel.
Voor de acceptatie en plaatsing gelden de regels zoals opgenomen in artikel 46 van dit
reglement.
Bij het gemengddubbelspel worden geen punten toegekend voor de KNLTB ranglijst.
Indien een toernooiorganisator besluit voor het gemengddubbelspel prijzengeld uit te
keren komt dit bovenop het voor dit toernooi vastgestelde prijzengeld.
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HOOFDSTUK VI		

Overige toernooibepalingen

52 Later afspelen bij niet (tijdig) kunnen afspelen
1.

2.

3.
4.
5.

Wanneer een toernooi door overmacht niet in de toernooiweek afgespeeld kan worden,
kan de toernooiorganisator in overleg met de betrokken spelers bepalen, dat het toernooi
op een latere datum, echter niet later dan één week na de oorspronkelijke datum van de
laatste toernooidag, alsnog wordt afgespeeld.
Indien het toernooi niet is afgespeeld of wordt afgespeeld op een latere datum, dan dient
dit direct te worden gemeld aan de KNLTB.
Ook indien alleen het dubbelspel van het toernooi niet is afgespeeld of wordt afgespeeld
op een andere datum, dan dient dit direct aan de KNLTB te worden gemeld.
Indien de toernooiorganisator of ten minste één van de betrokken spelers weigert om
het toernooi later, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, af te spelen dan wordt het
prijzengeld uitgekeerd op basis van het resultaat van de laatst gespeelde partij.
Indien ondanks een daartoe gemaakte afspraak om later te spelen het opnieuw door
overmacht niet mogelijk is het toernooi af te spelen, dan wordt het prijzengeld uitgekeerd
op basis van het resultaat van de laatst gespeelde partij.
De ranglijstpunten worden eveneens toegekend op basis van het resultaat van de laatst
gespeelde partij.

53 Aantal partijen per dag en rustperioden
1.
2.

Een speler is niet verplicht meer dan drie partijen van een Nationaal Ranglijsttoernooi op
één dag te spelen.
Indien een speler meer dan één partij op een dag speelt heeft hij recht op een rustperiode
na elke partij. Deze rustperiode is als volgt:
Indien men een uur of minder heeft gespeeld heeft men recht op een half uur rust.
Indien men meer dan een uur, maar minder dan anderhalf uur heeft gespeeld heeft men
recht op één uur rust.
Indien men anderhalf uur of langer heeft gespeeld heeft men recht op anderhalf uur rust.

54 Verandering van baan, respectievelijk baanoppervlak
De toernooileider mag een partij, afgebroken of nog niet gestart, alleen verplaatsen naar een
andere baan (binnen of buiten), indien het weer en/of andere onvermijdelijke omstandigheden
dit noodzakelijk maken, teneinde te voorkomen dat een speler meer dan twee enkelspelen op
één dag moet spelen of teneinde het toernooi tijdig af te kunnen spelen.
55 Benoeming toernooileiding
De toernooileider van een Nationaal Ranglijsttoernooi dient over gedegen kennis van het RNR
te beschikken, alsmede van de meest recente versie van de Tips en aandachtspunten voor het
organiseren van een Nationaal Ranglijsttoernooi. In een jaarlijks door de KNLTB te organiseren
instructiebijeenkomst zullen onder andere de wijzigingen worden besproken. Toernooileiders
die hierbij niet aanwezig kunnen zijn, dienen een open boektest te maken en in te sturen. Voor
nieuwe toernooileiders is een basis open boektest verplicht.
56 Toernooidirecteur en toernooileider mogen niet deelnemen
Het is de toernooidirecteur en de toernooileider niet toegestaan aan het eigen Nationale
Ranglijsttoernooi als speler deel te nemen.
57 Ballen
Voor iedere partij dienen ten minste drie nieuwe ballen van een door de KNLTB goedgekeurd
handelsmerk en soort beschikbaar te worden gesteld.
58 Gedragsregels
Het strafpuntensysteem (Bijlage-C van het TR) en de regels ten aanzien van onopzettelijke
tijdsovertredingen (regel 29 en Bijlage V van de Tennisspelregels) zijn van toepassing.
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59 Speelklaar zijn
1.
2.

Vijftien minuten na afroep door of namens de toernooileider dient een speler speelklaar op
de baan te staan.
Indien een speler niet voldoet aan het in lid 1 bepaalde, wordt hij van (verdere) deelname in
het betreffende onderdeel uitgesloten.

60 Beschikbaarheid spelers
1.
2.
3.
4.

De geaccepteerde spelers in het kwalificatie- en het hoofdtoernooi dienen de gehele dag
beschikbaar te zijn.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 is het een speler toegestaan in overleg te treden met
de toernooiorganisator ter zake zijn beschikbaarheid.
Indien uiterlijk 17 dagen voorafgaand aan het toernooi, door de deelnemer van de
toernooiorganisator schriftelijk bericht is ontvangen van een acceptatie van een opgegeven
verhindering, mag de deelnemer hierop recht doen gelden.
Indien de toernooiorganisator niet akkoord gaat met een verhindering, kan de speler geen
recht doen gelden op zijn verhindering. De speler kan zijn inschrijving handhaven, zonder
dat de toernooiorganisator rekening hoeft te houden met verhinderingen, of hij dient zijn
inschrijving terug te trekken binnen de daarvoor gestelde termijn.
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Overige bepalingen

BONDSGEDELEGEERDE
61

Toewijzing bondsgedelegeerde

1.
2.

Door de KNLTB wordt een bondsgedelegeerde aangewezen.
De bondsgedelegeerde bij een Nationaal Ranglijsttoernooi dient te beschikken over
gedegen kennis van het RNR en de meest recente versie van de Tips en aandachtspunten
voor het organiseren van een Nationaal Ranglijsttoernooi. In een jaarlijks door de KNLTB te
organiseren instructiebijeenkomst zullen onder andere de wijzigingen worden besproken.
Bondsgedelegeerden die hierbij niet aanwezig kunnen zijn dienen een open boektest te
maken en in te sturen.

62 Contact toernooiorganisator met bondsgedelegeerde
De toernooiorganisator is verplicht om ten minste twee maanden voorafgaand aan het toernooi
contact op te nemen met de bondsgedelegeerde om afspraken te maken over de organisatie
van het toernooi.
63 Bondsgedelegeerde mag geen andere functies bekleden
Het is een bondsgedelegeerde van een Nationaal Ranglijsttoernooi niet toegestaan in dat
Nationale Ranglijsttoernooi op te treden als toernooidirecteur, toernooileider of als (hoofd)
scheidsrechter.
64 Aanwezigheid en bereikbaarheid bondsgedelegeerde
1.
2.

De bondsgedelegeerde is verplicht om alle lotingen bij te wonen.
Indien de bondsgedelegeerde niet persoonlijk op het toernooi aanwezig is, dient hij
telefonisch direct bereikbaar te zijn op een telefoonnummer dat hij bij de toernooileider
bekend heeft gemaakt.

65 Bondsgedelegeerdenrapport
De bondsgedelegeerde is verplicht om op de avond van de dag waarop de finales zijn gespeeld
het bondsgedelegeerdenrapport, volgens de standaard zoals aangeleverd door de KNLTB,
volledig ingevuld naar het bondsbureau op te sturen.
66 Taak van de bondsgedelegeerde
Naast de in artikel 64 en 65 genoemde taken is het de taak van de bondsgedelegeerde om
namens de KNLTB toezicht te houden op de organisatie van het Nationale Ranglijsttoernooi,
te waken over de belangen van de deelnemers en toe te zien dat de Tennisspelregels, de
bepalingen van het Toernooireglement, de bepalingen van dit reglement en de eventueel door
het Bondsbestuur gestelde bepalingen op de juiste wijze worden nageleefd. Daarnaast is de
bondsgedelegeerde verplicht om de speelschema’s, na de loting en voor het begin van de
eerste partij in het betreffende onderdeel, voor akkoord te paraferen.
ARBITRAGE
67 Toewijzing hoofdscheidsrechter
De hoofdscheidsrechter wordt door de KNLTB aangewezen.
68 Contact toernooiorganisator met hoofdscheidsrechter
De toernooiorganisator is verplicht om ten minste twee maanden voorafgaand aan het toernooi
contact op te nemen met de hoofdscheidsrechter om afspraken te maken over de arbitrage.
De toernooiorganisator geeft hierbij aan:
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a.

b.

Op welke dagen een hoofdscheidsrechter gewenst is, met dien verstande dat
bij 3 ster toernooien en 4 ster toernooien vanaf aanvang van het hoofdtoernooi
een hoofdscheidsrechter verplicht aanwezig is en bij de overige Nationale
Ranglijsttoernooien in ieder geval vanaf de halve finales en finales een
hoofdscheidsrechter verplicht aanwezig is.
Of hij gebruik wenst te maken van toezichthouders en op welke dagen en hoeveel
(bonds-)stoelscheidsrechters dienen te functioneren. Hierbij dient het bepaalde in
artikel 69 in acht te worden genomen.

69 Aantal scheidsrechters
1.
2.

Door de KNLTB wordt per toernooi een aantal scheidsrechters aangewezen, met dien
verstande dat in ieder geval de halve finales en de finales in het enkelspel door een
bondsscheidsrechter worden geleid.
Het aantal per dag functionerende scheidsrechters wordt bepaald in overleg tussen de
hoofdscheidsrechter en de toernooiorganisator, met inachtneming van het bepaalde in lid
1.

70 Hoofdscheidsrechterrapport
De hoofdscheidsrechter is verplicht om op de avond van de dag waarop de laatste finale is
gespeeld het hoofdscheidsrechterrapport volgens de standaard zoals aangeleverd door de
KNLTB, volledig ingevuld naar het bondsbureau op te sturen.
71

Kosten arbitrage

De door de KNLTB jaarlijks vastgestelde vergoedingsregeling is van toepassing.
72 Arbitragefunctionarissen mogen geen andere functies bekleden
Het is een arbitragefunctionaris van een Nationaal Ranglijsttoernooi niet toegestaan in
dat Nationale Ranglijsttoernooi op te treden als toernooidirecteur, toernooileider of als
bondsgedelegeerde.
OVERIGE BEPALINGEN
73 Internetverbinding
De toernooiorganisator is verplicht om tijdens het toernooi te zorgen voor een
internetverbinding op het park om voor de lotingen de meest recente ranglijstposities en
ratinggegevens op te kunnen halen via het toernooiprogramma.
74 Gebruik toernooiprogramma
De toernooiorganisator dient voor het organiseren van het toernooi en voor het aanleveren van
de uitslagen gebruik te maken van een toernooiprogramma dat is goedgekeurd door de KNLTB.
De lijst van goedgekeurde toernooiprogramma’s en de versie waarvan minimaal gebruik dient
te worden gemaakt, worden op de website van de KNLTB gepubliceerd.
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HOOFDSTUK VIII Verplichtingen toernooiorganisator en bondsbureau na afloop van het toernooi
75 Rapport toernooidirecteur
De toernooiorganisator is verplicht om op de avond van de dag waarop de finales zijn gespeeld
het rapport van de toernooidirecteur, volgens de standaard zoals aangeleverd door de KNLTB,
volledig ingevuld naar het bondsbureau op te sturen.
76 Opsturen uitslagen
De toernooiorganisator is verplicht de uitslagen van het Nationaal Ranglijsttoernooi,
welke zijn verwerkt in een toernooiprogramma dat goedgekeurd is door de KNLTB, via dit
toernooiprogramma naar de KNLTB te verzenden, uiterlijk om 12.00 uur op de dag nadat de
finales zijn gespeeld.
77 Werkzaamheden bondsbureau na afloop van het toernooi
Na afloop van het toernooi worden door het bondsbureau de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:
a. De SPS-formulieren worden verwerkt en zonodig wordt, overeenkomstig Bijlage-C van
het TR, een zaak aanhanging gemaakt bij de Aanklagers.
b. Aan een speler die zich uit een Nationaal Ranglijsttoernooi heeft teruggetrokken
wordt, overeenkomstig artikel 79 lid 1 en lid 3, een boete opgelegd, tenzij artikel 79 lid
6 van toepassing is.
c. De uitslagen van het toernooi worden verwerkt in de nieuwe KNLTB ranglijst.
d. De uitslagen van het toernooi worden verwerkt voor het DSS.
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HOOFDSTUK IX		

Strafbepalingen

78 Boetes bij het niet laten doorgaan van een Nationaal Ranglijsttoernooi
1.
2.

Indien een toernooiorganisator besluit een Nationaal Ranglijsttoernooi niet door te
laten gaan, dan wordt door de KNLTB aan de toernooiorganisator een boete opgelegd.
Bovendien wordt, overeenkomstig artikel 05 lid 3, de handlingsfee niet gerestitueerd.
De hoogte van de boete is afhankelijk van het prijzengeld en het tijdstip waarop deze
beslissing aan de KNLTB kenbaar wordt gemaakt, volgens onderstaande regeling.
a. Bij terugtrekking meer dan 6 weken voor de begindatum van het toernooi: 20% van
het prijzengeld tot een maximum van 2.269 euro.
b. Bij terugtrekking minder dan 6 weken voor de begindatum van het toernooi: 30% van
het prijzengeld tot een maximum van 2.269 euro.
c. Bij het stopzetten tijdens de toernooiweek: 50% van het prijzengeld tot een maximum
van 2.269 euro.

79 Boetebepaling ingeval van afzegging door een speler
1. a.
		

2.

3.

4.
5.
6.

Aan iedere speler, die voor een toernooi heeft ingeschreven en zich terugtrekt na het
verstrijken van de inschrijftermijn genoemd in artikel 10 of tijdens het toernooi kan
door de landelijke commissie administratieve overtredingen een boete worden 		
opgelegd.
b. Aan ieder speler, die te kennen heeft gegeven aan een toernooi te willen deelnemen
op basis van een aan hem toe te kennen wildcard, deze heeft geaccepteerd en zich
vervolgens van het toernooi terugtrekt na het verstrijken van de inschrijftermijn
genoemd in artikel 10 dan wel op het toernooi niet verschijnt, kan door de
landelijke commissie administratieve overtredingen een boete worden opgelegd,
overeenkomstig het bepaalde in sub a. van dit lid.
Voorwaarde is dat de toernooiorganisator het toekennen van de wildcard aan de
speler en het accepteren van de wildcard door de speler schriftelijk heeft vastgelegd.
Bij terugtrekking uit het hoofdtoernooi zonder geldige reden en nadat ten minste één
ronde is gespeeld, kan de toernooiorganisator weigeren het prijzengeld aan de speler uit te
betalen en daarnaast kan de landelijke commissie administratieve overtredingen de speler
een boete opleggen.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook indien een speler uit het toernooi wordt
verwijderd ten gevolge van de administratieve overtreding “dubbele inschrijving”, ook als
nog geen ronde is gespeeld.
a. De boete, die door de landelijke commissie administratieve overtredingen wordt
opgelegd aan de spelers die bij het toernooi gespeeld hebben, is als volgt:
voor spelers 1 t/m 30 op de KNLTB ranglijst
: 750 euro
voor spelers 31 t/m 60 op de KNLTB ranglijst
: 375 euro
voor spelers 61 t/m 90 op de KNLTB ranglijst
: 150 euro
voor spelers 91 en lager op de KNLTB ranglijst
en voor spelers zonder KNLTB ranglijstpositie
: 75 euro
De KNLTB ranglijst, die is gebruikt voor de acceptatie van het toernooi is hierbij bepalend.
b. De boete, die door de landelijke commissie administratieve overtredingen wordt
opgelegd aan de spelers die niet bij het toernooi gespeeld hebben, is als volgt:
voor spelers 1 t/m 30 op de KNLTB ranglijst
: 500 euro
voor spelers 31 t/m 60 op de KNLTB ranglijst
: 250 euro
voor spelers 61 t/m 90 op de KNLTB ranglijst
: 100 euro
voor spelers 91 en lager op de KNLTB ranglijst
en voor spelers zonder KNLTB ranglijstpositie
: 50 euro
De KNLTB ranglijst, die is gebruikt voor de acceptatie van het toernooi is hierbij bepalend.
Van de door de KNLTB ontvangen boete, wordt 60% vergoed aan de betrokken
toernooiorganisator.
De boete dient binnen 14 dagen na oplegging aan de KNLTB te worden betaald.
Indien hieraan niet is voldaan volgt uitsluiting voor het spelen van Nationale
Ranglijsttoernooien tot het moment waarop de boete door de KNLTB is ontvangen.
De boete wordt niet opgelegd wanneer één van onderstaande gevallen van toepassing is:
a. de speler legt binnen zeven dagen na afloop van het toernooi een volledig ingevuld
terugtrekkingsformulier, te downloaden via de website van de KNLTB, over. De speler
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7.

maakt daarin, bij voorkeur door het toevoegen van bewijsmateriaal, aannemelijk dat
niet redelijkerwijs van de speler mocht worden verwacht het toernooi te spelen. Indien
dit het geval is, is er sprake van een geldige reden.
b. de speler legt binnen zeven dagen na afloop van het toernooi een volledig ingevuld
terugtrekkingsformulier conform sub a. over. De speler kan daarin niet aannemelijk
maken dat niet redelijkerwijs van de speler mocht worden verwacht het toernooi te
spelen, doch het betreft de eerste terugtrekking van het betreffende jaar.
c. de speler wordt door de Technisch Directeur uitgezonden naar een individueel
internationaal kampioenschap.
d. de speler speelt de Play Offs van de eredivisie in de week van het betreffende
toernooi.
e. de speler neemt op basis van winst van het onderdeel tot en met 18 jaar bij de
Nationale Jeugdkampioenschappen deel aan de Nationale Kampioenschappen.
f. de speler wordt gekozen als speler of invaller in een ploeg die Nederland
vertegenwoordigt.
De betrokken spelers dienen zich in de gevallen c. t/m e. terug te trekken voor het begin
van het kwalificatietoernooi van het betreffende toernooi.
Door de KNLTB wordt een lijst bijgehouden, waarop spelers voorkomen die een boete
hebben gekregen en deze nog niet hebben betaald. Spelers, voorkomend op de boetelijst,
worden door het bondsbureau niet geplaatst op de lijst van ingeschreven spelers. Zij
kunnen uitsluitend deelnemen aan een Nationaal Ranglijsttoernooi, mits aan de volgende
twee voorwaarden wordt voldaan:
a. De speler heeft recht op deelname aan het betreffende toernooi op basis van een
verkregen wildcard of vanwege acceptatie op grond van artikel 23 lid 3 of 4, of artikel
45.
b. De boete door de toernooiorganisator van dat toernooi wordt geïnd, voordat de speler
zijn eerste partij speelt. Deze boete dient daarna te worden overgemaakt aan de
KNLTB.

80 Strafbepaling wanneer niet wordt voldaan aan eisen toernooileider
Het Bondsbestuur kan, indien niet wordt voldaan aan artikel 55 van dit reglement, besluiten
dat het betreffende toernooi met de voorgedragen toernooileider geen doorgang kan vinden
81 Strafbepaling wanneer rapport van de toernooidirecteur niet wordt aangeleverd
De KNLTB kan, indien niet wordt voldaan aan artikel 75 van dit reglement, een boete van
maximaal 45 euro aan de toernooiorganisator opleggen.
82 Strafbepaling wanneer speelschema’s niet of niet tijdig worden opgestuurd.
De KNLTB kan, indien niet wordt voldaan aan artikel 62 van dit reglement, een boete van
maximaal 90 euro aan de toernooiorganisator opleggen.
83 Wie is bevoegd administratieve overtredingen te behandelen
Voor zover zich bij Nationale Ranglijsttoernooien administratieve overtredingen voordoen, is de
Landelijke Commissie Administratieve Overtredingen bevoegd deze in behandeling te nemen.
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HOOFDSTUK X

KNLTB ranglijst

84 Puntenwaardering KNLTB ranglijst
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Aan spelers worden punten toegekend voor de KNLTB ranglijst op basis van de resultaten
behaald in de Nationale Ranglijsttoernooien en de Nationale Kampioenschappen. De
puntentelling is nader uitgewerkt in artikel 87 van dit reglement.
Daarenboven wordt een aantal bonuspunten toegekend aan spelers die voorkomen op
de wereldranglijst (WTA) vanaf plaats 201 of wereldranglijst (ATP) vanaf plaats 401. De
puntentelling gekoppeld aan de wereldranglijstpositie is weergegeven onder artikel 88 van
dit reglement.
Overigens tellen resultaten geboekt in internationale toernooien, die niet meetellen voor
de ATP- of WTA ranglijsten, niet mee bij de puntentelling.
De resultaten behaald in de in lid 1 genoemde nationale toernooien zijn gedurende één jaar
geldig voor de KNLTB ranglijst. Het aantal bonuspunten wordt bij het opmaken van elke
KNLTB ranglijst opnieuw vastgesteld op basis van de wereldranglijst van dat moment.
De volgorde op de KNLTB ranglijst wordt bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal
punten dat een speler heeft behaald. Voor de vaststelling van dit gemiddelde wordt het
aantal punten, inclusief bonuspunten, per speler gedeeld door een “deelgetal”, dat als
volgt wordt vastgesteld:
Aantal toernooien
Deelgetal
Aantal toernooien Deelgetal
1 t/m 6
6
14			
14
7 		
7
15			
15
8 		
8
16			
16
9 		
9
17			
17
10			
10
18			18
11			
11
19			19
12			
12
20			20
13			
13
etc.			etc.
Voor spelers voorkomend op de wereldranglijst, wordt het deelgetal als volgt vastgesteld:
Het aantal via de wereldranglijst verkregen bonuspunten wordt gedeeld door zes, zijnde
het forfaitair vastgesteld aantal toernooien. Elk nationaal toernooi, dat meetelt voor
de KNLTB ranglijst, wordt aan het forfaitaire totaal van zes toernooien toegevoegd. Het
deelgetal wordt vervolgens volgens bovenstaande tabel bepaald.
Op de KNLTB ranglijst komen slechts spelers voor die de Nederlandse tennisnationaliteit
bezitten.
Spelers die binnen de top 400 van de ATP wereldranglijst en speelsters die binnen de top
200 van de WTA wereldranglijst staan, staan altijd op basis van hun positie op de ATP
wereldranglijst dan wel WTA wereldranglijst bovenaan op de KNLTB ranglijst. De volgorde
op de Nationale Ranglijst van spelers en/of speelsters in deze groep is gelijk aan de
volgorde op de ATP wereldranglijst dan wel de WTA wereldranglijst. Artikel 16 is op deze
spelers/speelsters niet van toepassing. Er wordt in voorkomende gevallen geloot.
De KNLTB ranglijst is bepalend voor de categorie 1-speelsterktetoekenning voor het
daaropvolgende jaar. De KNLTB ranglijst en de eindejaarsrating van het Dynamische
Speelsterkte Systeem zijn bepalend voor de categorie 2-speelsterktetoekenning voor
het daaropvolgende jaar. Tevens wordt er bij de toekenning rekening gehouden met een
eventuele positie op de ITF Junior World ranglijst. De toekenning vindt plaats volgens
onderstaand schema en geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel:
Dames:
Ranglijst:
Ranglijst:

Nrs. 1-30
Nrs. 31-60

Speelsterktecategorie 1
Speelsterktecategorie 2

Heren:
Ranglijst:
Ranglijst:

Nrs. 1-60
Nrs. 61-90

Speelsterktecategorie 1
Speelsterktecategorie 2

Verder wordt een jaarlijks voor 1 juli door het Bondsbestuur vast te stellen en te publiceren
aantal spelers/speelsters toegevoegd aan categorie 2 op basis van hun eindejaarsrating.
Hiervoor komen alle categorie 1-spelers/speelsters van het voorgaande jaar in aanmerking,
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die vanwege het bovenstaande niet rechtstreeks in aanmerking komen voor categorie
1 of 2. Voorts komen alle overige spelers/speelsters in aanmerking die minimaal 1
partijresultaat hebben behaald en zich op basis van de eindejaarsrating hiervoor
kwalificeren.
Voor spelers die zowel een KNLTB als een ITF Junior World ranglijstpositie hebben, zal de
hoogste positie bepalend zijn voor de speelsterktetoekenning.
85 Blessureregeling
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Aan spelers die in de top 100 staan van de KNLTB enkelspelranglijst en/of
KNLTB dubbelspelranglijst kan het Bondsbestuur een fictieve enkelspel- en/of
dubbelspelranglijstpositie toekennen.
Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet een speler minimaal vier maanden
en maximaal twee jaar niet hebben kunnen spelen door een blessure.
Aanvraag van de blessureregeling dient schriftelijk en gemotiveerd bij het Bondsbestuur
ingediend te worden. Bij het verzoek dienen in ieder geval bewijsstukken te worden
gevoegd over de aard en omvang van de blessure en het moment waarop de speler
geblesseerd raakte.
Het Bondsbestuur zal binnen één maand na het indienen van het verzoek hierop
schriftelijk reageren.
De fictieve ranglijstpositie zal de KNLTB ranglijstpositie zijn van de maandag volgend op de
week waarin de speler geblesseerd raakte.
De fictieve ranglijstpositie kan door de speler voor vijf (5) toernooien gebruikt worden,
met een maximum van een (1) jaar. De periode gaat in op het moment dat de speler
wederom aan een toernooi meedoet, in het enkelspel- en/of het dubbelspel. De fictieve
ranglijstpositie eindigt in ieder geval twee (2) jaar nadat deze is toegekend.
De fictieve ranglijstpositie geldt alleen voor acceptatie in een toernooi. In afwijking hiervan
wordt voor spelers met een fictieve enkelspel- en/of dubbelspelranglijstpositie van 1 t/m
30 ook bij de plaatsing rekening gehouden met hun fictieve ranglijstpositie.
Een fictieve ranglijstpositie op het moment van speelsterktebepaling van betreffend jaar is
bepalend voor de toekenning van de speelsterkte categorie 1 en 2 van het daaropvolgende
jaar.

86 Ranglijstpunten bij het niet spelen of terugtrekken
Indien een speler een hoofdtoernooi, waarvoor hij geaccepteerd was, niet speelt of zich zonder
geldige reden terugtrekt, wordt dit als het spelen van een toernooi aangemerkt, waarbij het
resultaat voor de ranglijst “0 punten” is.
87 Punten voor de KNLTB ranglijst
Deelnemers aan het hoofdtoernooi van een Nationaal Ranglijsttoernooi en de Nationale
Kampioenschappen ontvangen punten voor de KNLTB ranglijst volgens onderstaande
schema’s. Deze puntentelling geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel. Daarnaast
worden aan het kwalificatietoernooi punten toegekend.
Hoofdtoernooi schema van 24, 28 of 32
1
2
3/4
NK
1500
1200
900
*****-toernooi 1200
900
600
****-toernooi
900
600
300
***-toernooi
600
300
150
**-toernooi
300
150
80
*-toernooi
150
80
40

5/8
600
300
150
80
40
20

34

9/16
300
150
80
40
20
10

Q
80
40
20
10
5

QL
40
20
10
5
3

QV
20
10
5
3
1

Hoofdtoernooi schema van 16
1
2
NK
1500
1200
*****-toernooi 1200
900
****-toernooi
900
600
***-toernooi
600
300
**-toernooi
300
150
*-toernooi
150
80

3/4
900
600
300
150
80
40

5/8
600
300
150
80
40
20

Q
150
80
40
20
10

QL
80
40
20
10
5

Hoofdtoernooi schema van 8
1
2
NK
1500
1200
*****-toernooi 1200
900
****-toernooi
900
600
***-toernooi
600
300
**-toernooi
300
150
*-toernooi
150
80

3/4
900
600
300
150
80
40

Q
300
150
80
40
20

QL
150
80
40
20
10

QV
80
40
20
10
5

QV
40
20
10
5
3

Q: kwalificant
QL: verliezer laatste ronde kwalificatietoernooi
QV: verliezer voorlaatste ronde kwalificatietoernooi
Om in het kwalificatietoernooi punten toegekend te krijgen, dient een deelnemer tenminste
één winstpartij te hebben behaald. Indien een speler in het hoofdtoernooi meer punten behaalt
dan in het kwalificatietoernooi, dan komen de kwalificatiepunten te vervallen.
88 Bonuspunten voor plaats op wereldranglijst (ATP of WTA)
De bonuspunten worden als volgt toegekend:
Plaats
Bonuswereldranglijst punten

Plaats
Bonuswereldranglijst punten

201-210
211-220
221-230
231-240
241-250
251-260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-320
321-340
341-360
361-380
381-400
401-420
421-440
441-460

461-480
481-500
501-550
551-600
601-650
651-700
701-750
751-800
801-850
851-900
901-950
951-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-2500

4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300

35

2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600

HOOFDSTUK XI		

Slotbepalingen

89 Ingangsdatum van dit reglement
Dit reglement is in werking getreden op 1 april 2017.
90 Wijziging van dit reglement
Dit reglement kan uitsluitend worden vastgesteld en/of gewijzigd door het Bondsbestuur
volgens de regels genoemd in artikel 21 lid 5 van de Statuten.
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Bijlage-A

Uitgangspunten voor Nationale Ranglijsttoernooien die indoor worden gespeeld.

Algemeen
1.
2.

In de winter worden geen 1 ster toernooien georganiseerd.
De huidige subsidieregeling blijft, dat wil zeggen dat nieuwe toernooien in hun eerste jaar
geen handlingsfee verschuldigd zijn aan de KNLTB.

Schemagrootte en acceptatie
3.

4.
5.

Het Bondsbestuur kan toestemming verlenen voor een hoofdtoernooi damesdubbelspel
dat bestaat uit 4 dubbelspelparen. De verdeling is als volgt: drie direct geaccepteerde
dubbelspelparen en één wildcard. Er zijn twee geplaatste dubbelspelparen, die op de
bovenste en onderste lijn worden geplaatst.
Het Bondsbestuur kan dispensatie verlenen voor een toernooi zonder kwalificatietoernooi
in het enkelspel.
Indien het Bondsbestuur dispensatie verleent voor het organiseren van een toernooi
zonder kwalificatietoernooi in het enkelspel, wordt het aantal spelers dat rechtstreeks via
inschrijving of via een wildcard in het hoofdtoernooi wordt geplaatst als volgt:
aantal deelnemers
32		
24		
16		
8		

direct geaccepteerden
26
20
13
7

wildcards
6
4
3
1

Lid 3, 4 en 5 zijn alleen mogelijk vóór plaatsing op de toernooikalender.
Inschrijfgeld en prijzengeld
6.
7.

Het inschrijfgeld voor het enkelspel hoofdtoernooi bedraagt 24 euro.
Het inschrijfgeld voor het enkelspel kwalificatietoernooi bedraagt 20 euro. Dit bedrag dient
te worden aangevuld tot 24 euro indien de speler zich kwalificeert voor het hoofdtoernooi
of als lucky loser alsnog wordt toegelaten tot het hoofdtoernooi.
8. Het inschrijfgeld voor het dubbelspel bedraagt 12 euro per speler.
9. Een 2 sterren toernooi keert het prijzengeld van een 1 ster toernooi uit.
10. Een 3 sterren toernooi keert het prijzengeld van een 2 sterren toernooi uit.
11. Een 4 sterren toernooi keert minimaal het prijzengeld van een 3 sterren toernooi uit.
12. De verdeling van het prijzengeld bij een schema 4 (dubbelspel) geschiedt als volgt:
1. 12,5% en 2. 7,5%.
Arbitrage
13. Tijdens het toernooi zal gewerkt worden met één hoofdscheidsrechter die als
toezichthouder functioneert en eventueel zijn er ook toezichthouders.
14. In ieder geval op de finaledag moeten er stoelscheidsrechters ingezet worden.
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Bijlage-B
Voorwaarden voor het plaatsen van spelers of dubbelspelparen buiten de KNLTB
ranglijst om
Voor het mogelijk plaatsen van spelers of dubbelspelparen die niet voldoen aan de gestelde
regels betreffende de KNLTB ranglijst, wordt de KNLTB ranglijst gelijkgesteld aan de ITF Junior
World ranglijst, KNLTB ranglijsten uit het verleden respectievelijk de nationale ranglijsten van
andere bij de ITF aangesloten bonden.
Spelers die volgens artikel 25 lid 4 en 34 lid 5 in aanmerking komen voor plaatsing zijn
diegenen die:
a. gerekend vanaf de aanvangsdatum van het toernooi in de afgelopen vijf jaar een
KNLTB enkelspelranglijstpositie hebben gehad;
b. over een niet-Nederlandse tennisnationaliteit beschikken en in een ander, bij de ITF
aangesloten land, een positie op die nationale ranglijst hebben;
c. een ITF Junior World ranglijstpositie hebben.
De in a., b. respectievelijk c. genoemde ranglijstpositie dient beter te zijn dan die van de laagst
gerangschikte geplaatste speler.
Het dubbelspelpaar dat volgens artikel 47 lid 2 in aanmerking komt voor plaatsing dient
tenminste één speler te bevatten die:
a. gerekend vanaf de aanvangsdatum van het toernooi in de afgelopen vijf jaar een
KNLTB dubbelspelranglijstpositie heeft gehad;
b. over een niet-Nederlandse tennisnationaliteit beschikt en in een ander, bij de ITF
aangesloten land, een positie op die nationale ranglijst heeft;
c. een ITF Junior World ranglijstpositie heeft.
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LIJST VAN TREFWOORDEN
aantal partijen per dag
53
aanvragen Nationaal Ranglijsttoernooi
04
acceptatie
- kwalificatietoernooi
22; 24
- hoofdtoernooi
32
- dubbelspeltoernooi
44; 46
acceptatielijst
15
administratieve overtreding
01 lid 5b; 83
afspelen
- later
52
afzeggen
- vóór aanvang kwalificatietoernooi
36
- ná aanvang kwalificatietoernooi
37
- dubbelspel		 48
- inhouden prijzengeld
37 lid 4; 79 lid 2
- na spelen eerste ronde
79 lid 2
- ranglijstpunten
86
arbitrage
67 t/m 12
- kosten
71
ATP-ranglijst
09; 16; 17; 84; 88
ballen
beschikbaarheid
Beslissend Punt Systeem
beslissend wedstrijdtiebreak
blessureregeling
boetes
- voor toernooiorganisator
- voor spelers
Bondsbestuur
				
bondsgedelegeerde
- aanwezigheid
- rapport
- taken
- toewijzing
bondsscheidsrechter
bonuspunten
buitenlanders (inschaling)
bye
- kwalificatietoernooi
- hoofdtoernooi
- dubbelspeltoernooi

57
60
01 lid 3
01 lid 3
85

DSS
dubbelspeltoernooi

77
hoofdstuk V

gedragsregels
gemengddubbelspel
grootte speelschema

58
51
zie speelschema

handlingsfee
hoofdscheidsrechter
- rapport
- toewijzing
hoofdtoernooi enkelspel

01 lid 6; 05; 78 lid 1; Bijlage-A
01 lid 3p; 67 tot en met 12; Bijlage-A
70
67
01 lid 3; hoofdstuk IV

78; 80; 81; 82
79
01 lid 2; 01 lid 4; 02 lid 3; 24 lid 6; 32 lid 7; 66; 80;
84 lid 6; 85; 90; Bijlage-A
01 lid 3; 28; 50; 61 tot en met 66
64
65
66
61
01 lid 3; 68
84; 88
17
01 lid 3
25 lid 5; 25 lid 6
34 lid 6; 34 lid 7; 37 lid 4; 38 lid 3; 38 lid 4
47 lid 4; 47 lid 5
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indoortoernooien
inschaling
- bij gelijke ranglijstpositie
- buitenlanders
inschrijfformulier
inschrijfgeld
- kwalificatietoernooi
- hoofdtoernooi
- dubbelspel
- indoortoernooien
inschrijven
- algemeen
- kwalificatietoernooi
- dubbelspeltoernooi
inschrijving
internet(verbinding)
ITF Junior wereldranglijst

Bijlage-A

KNLTB ranglijst
korte sets
kwalificanten
kwalificatie(toernooi) enkelspel
- open kwalificatie
- verplichting te organiseren
- punten voor ranglijst

zie ranglijst
01 lid 3
25; 26; 32
01 lid 3; hoofdstuk III
22
18
87

ledenpas
loting
- kwalificatietoernooi
- hoofdtoernooi
- dubbelspel
lucky loser
lucky loserlijst

01 lid 4

MijnKNLTB

10; 11; 32

Nationaal Ranglijsttoernooi
Nederlandse tennisser
niet afspelen toernooi
niet-geaccepteerde spelers

01 lid 3
01 lid 4
52
15

open toernooi

09 lid 4

plaatsing
- kwalificatietoernooi
- hoofdtoernooi
- dubbelspel
prijzengeld
- inhouding
- verdeling
- verhoging en verlaging
- indoortoernooien
puntentelling KNLTB ranglijst

25
34
47
06
37 lid 5; 79 lid 2
08
07
Bijlage-A
84; 87

16
17
01 lid 3
27
39
49
Bijlage-A
10
23
45; 48
10; 15; 23; 32; 45; 48; 60 lid 4; 79 lid 2
01 lid 3; 73
84 lid 5

25
34
47
01 lid 6; 38
38 lid 4

ranglijst
rapporten
- bondsgedelegeerde
- hoofdscheidsrechter
- toernooidirecteur

11; 13; 15; hoofdstuk X
65
70
75
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reglementen
- aanwezigheid
rust(perioden)

03
53

scheidsrechters
Special Exempt
speelklaar
speelschema
- kwalificatietoernooi
- hoofdtoernooi
- dubbelspeltoernooi
- opsturen
strafbepalingen
strafpuntensysteem (SPS)

68; 69; Bijlage-A
01 lid 6; 32 lid 3
38; 59
66; Bijlage-A
19; 25; 26
29; 30; 34; 37
41; 42; 47; 50
76
Hoofdstuk IX
01 lid 5; 58; 77

terugtrekking speler/dubbelspelpaar
toernooidirecteur
- niet meespelen
toernooileider
- niet meespelen
toernooileiding
toernooiorganisator
toernooiprogramma
toezichthouder

zie afzegging
01 lid 3
56
01 lid 3; 55
56
01 lid 3; 55
01 lid 3
74; 76 lid 1
01 lid 3; 68; Bijlage-A

verandering baan (oppervlak)
vóór-kwalificatietoernooi

54
Bijlage A

wereldranglijst
werkzaamheden bondsbureau
- voor toernooiorganisator
- voor spelers
- voor bondsgedelegeerde
- voor hoofdscheidsrechter
- na afloop toernooi
wildcard
- kwalificatietoernooi
- hoofdtoernooi
- dubbelspeltoernooi
WTA-ranglijst

84; 88
hoofdstuk II; 77
11
12
13
14
77
01 lid 6
20; 21; 22
30; 31; 32
42; 43; 44
09 lid 2; 84; 88
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NEDERLAND’S No.1 TENNISBAL
www.dunloptennis.nl
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Meer informatie: KNLTB.NL
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