Regels omtrent invallen competitie met ingang van de KNLTB Voorjaarscompetitie 2018:
Artikel 47 lid 1 van het Competitiereglement (CR) luidt: Gerechtigd tot het spelen in een bepaalde
ploeg is uitsluitend een speler, die in het betreffende bondsjaar in een bepaalde competitie (art. 47 lid
1 CR) niet meer dan eenmaal in een sterkere ploeg (art. 02, lid 4 sub j CR) heeft gespeeld of geacht
wordt te hebben gespeeld.
Om te bepalen wat als sterkere ploeg wordt gezien, zal je de gepubliceerde klassenvolgorde in het
wedstrijdbulletin van de betreffende competitie moeten raadplegen. Als het verschil tussen de
betreffende ploegen conform de klassenvolgorde meer dan 2,0 punten is, dan is er sprake van een
sterkere (en zwakkere) ploeg en geldt bovenstaande basisregel (zodra iemand vaker dan 1x in een
sterkere ploeg heeft gespeeld, mag hij/zij daarna niet meer zwakkere ploeg spelen).
Uiteraard moet verder ook voldaan worden aan alle overige voorwaarden die het CR stelt. Denk hierbij
aan de overige regels omtrent speelgerechtigdheid in hoofdstuk IV CR en verder hoofdstuk V CR over
opstelling volgens sterkte van ploegen en van spelers. Dit geldt ook bij onderstaande voorbeelden!
Nieuw in 2018 is dat een speler in de competitieweek op verschillende speeldagen of op dezelfde
speeldag op verschillende dagdelen mag deelnemen in één competitiewedstrijd, mits dit niet in strijd is
met het gestelde in artikel 47 lid 1 CR.
Voorbeeld 1
e
Een speelster heeft op een bepaalde speeldag ‘s ochtends in de 5 klasse Gemengd senioren op
zondag (hele dag) in de Landelijke competitie (gem. 11,86) gespeeld en wordt gevraagd om op
e
dezelfde speeldag ’s middags in te vallen in de 2 klasse Dames op zondag (hele dag) in de
Landelijke competitie (gem. 12,18). Mag dit?
Antwoord: Nee, dit mag niet want ook al worden deze competitiesoorten op de betreffende speeldag
toevallig ’s ochtends en ’s middags gespeeld, alsnog worden deze soorten volgens onze omschrijving
op dezelfde dag + dagdeel (zondag hele dag) gespeeld.

Voorbeeld 2
e
Een speler heeft driemaal gespeeld in de 6 klasse Gemengd op zondag (hele dag) in de Landelijke
e
competitie (gem. 13,59) en wordt gevraagd in te vallen in de 7 klasse Gemengd op zondag (hele dag)
in de Landelijke competitie (gem. 15,24). Mag dit?
e

Antwoord: Ja, dit mag want de gemiddelde sterkte van de 6 klasse Gemengd ploeg is niet meer dan
e
2,0 punten minder dan de gemiddelde sterkte van de 7 klasse Gemengd ploeg. De speler heeft dus
niet reeds meer dan eenmaal in een sterkere ploeg gespeeld en is daarom gerechtigd in te vallen.

Voorbeeld 3
Een speelster met cat. 4 speelt geen competitie, maar wordt gevraagd in te vallen in een dames ploeg
van haar vereniging met alleen cat. 6 speelsters. Mag dit?
Antwoord: Dat ligt eraan. Als deze ploeg de hoogste ploeg (ploeg 1) van deze verenging in de
betreffende damescompetitie is, dan mag de speelster sowieso invallen. Tenzij in het wedstrijdbulletin
anders is bepaald (bijv. alléén voor speelsterkte 6/7/8/9).
Betreft het niet de hoogste ploeg (maar bijvoorbeeld ploeg 3), dan moet je opletten dat deze speelster
niet in strijd met art. 55 lid 1 CR handelt en er voor zorgt dat het puntengemiddelde van de lagere
ploeg (ploeg 3) op de betreffende wedstrijddag niet meer dan 1,0 punt lager wordt dan het
puntengemiddelde van een hogere ploeg (ploeg 1 & 2).
In ploeg 3 wil men dus één cat. 4 speelster en drie cat. 6 speelsters opstellen. Dit betekent dat deze
ploeg op de betreffende wedstrijddag een puntengemiddelde van 11,00 heeft. Als ploeg 1 of ploeg 2
op de betreffende wedstrijddag een ploeggemiddelde heeft van 12,00 of lager (bijvoorbeeld 10,8) dan
mag deze cat. 4 speelster invallen in ploeg 3.

Als ploeg 1 of ploeg 2 op de betreffende wedstrijddag een puntengemiddelde heeft groter dan 12,00
(bijvoorbeeld 12,25) dan mag deze cat. 4 speelster niet invallen in ploeg 3.

Voorbeeld 4
Een speler speelt op een bepaalde speeldag mee in een ochtendcompetitie en wordt gevraagd op
dezelfde speeldag ’s avonds in te vallen in een avondcompetitie. Mag dit?
Antwoord: Dat ligt eraan. Als deze speler in de betreffende competitie niet meer dan eenmaal in een
sterkere ploeg heeft gespeeld (of geacht wordt te hebben gespeeld), dan mag hij wel ’s avonds
invallen. De competitiesoorten worden volgens onze officiële omschrijving namelijk op verschillende
dagdelen (te weten: ochtend en avond) gespeeld.

Voorbeeld 5
Een speelster wordt gevraagd in te vallen bij een ploeg van haar vereniging tijdens een
inhaalwedstrijd. Mag dit?
Antwoord: Ja, dit mag als de speelster op de oorspronkelijke speeldag speelgerechtigd was om in het
betreffende team uit te komen. Een inhaaldag wordt namelijk geacht te zijn gespeeld op de
oorspronkelijke speeldatum volgens het wedstrijdprogramma (art. 49 CR). Verder moet ze uiteraard
voldoen aan de overige regels omtrent speelgerechtigdheid in hoofdstuk IV CR en verder hoofdstuk V
CR over de opstelling volgens sterkte van ploegen en van spelers.

Voorbeeld 6
Aangezien de gemiddelde sterkte van Heren 2 op zaterdag en Gemengd 3 op zondag meer dan 2,0
punten bedragen, heeft een speler dispensatie gekregen om voor beide ploegen uit te komen. In de
week dat hij uitvalt in zijn zaterdag ploeg wordt hij gevraagd in te vallen op vrijdagavond. Mag dit?
Antwoord: Nee, dit mag niet want spelers waarvoor dispensatie is verleend om 2x in de week
competitie te spelen, mogen conform de voorwaarden niet invallen in een andere (derde)
ploeg/competitiesoort.

Voorbeeld 7
e
Een speelster met dubbelspeelsterkte cat. 8 heeft driemaal gespeeld in de 5 klasse Dames 17+ op
e
zaterdag in de Voorjaarscompetitie en wordt gevraagd om in te vallen in de 1 klasse 8&9-competitie
op donderdagavond in de KNLTB 8&9-competitie. Mag dit?
Antwoord: Nee, dit mag niet want alle competitiesoorten in de reguliere voorjaarscompetities worden
ten opzichte van de 8&9-competitie namelijk gezien als sterkere ploeg. De speelster heeft dus reeds
meer dan eenmaal in een sterkere ploeg gespeeld en is daarom niet gerechtigd in te vallen.

Voorbeeld 8
e
Een speler heeft de eerste vijf speeldagen gespeeld in de 3 klasse Heren 17+ op zaterdag in de
e
Voorjaarscompetitie en wordt gevraagd om in te vallen in de 1 klasse Gemengd dubbel 17+ op
woensdagavond in de KNLTB Zomeravond competitie. Mag dit?
Antwoord: Ja, dit mag want de zomeravondcompetitie wordt helemaal los gezien van de
voorjaarscompetitie. Dit betekent dat je zonder dispensatie in dezelfde speelweek in beide competities
mag spelen.

