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HOOFDSTUK I		
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.

ITF: International Tennis Federation
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 Toernooireglement van de KNLTB.
Reglement voor de Tennisarbitrage (TAR): het Reglement voor de Tennisarbitrage
van de KNLTB.
h. Spelregels: de regels, vastgesteld door de ITF, volgens welke het tennisspel dient te
worden gespeeld.
i. Tennisspelregels: de officiële door de KNLTB gepubliceerde vertaling van de door de
ITF vastgestelde spelregels.
a. Bondsbestuur: het bestuur van de KNLTB.
b. Commissie Administratieve Overtredingen (CAO): de commissie die is genoemd in
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. Rolstoeltennisranglijsttoernooi: een samenhangend geheel van partijen,
waarvan de deelnemers voor een deel op grond van hun plaats op de KNLTB
Rolstoeltennisranglijst direct tot dit toernooi zijn toegelaten en voor een deel
bestaat uit via een wildcard door de toernooiorganisator uitgenodigde spelers.
e. Bye: open plaats in het speelschema doordat het aantal deelnemers kleiner is dan
het maximum dat in dit speelschema kan worden opgenomen.
f. Goedgekeurd toernooi: een toernooi goedgekeurd door de KNLTB.
g. Beslissend Punt Systeem: telmethode zoals benoemd in de Tennisspelregels.
h. Korte sets: telmethode zoals benoemd in de Tennisspelregels.
i. Beslissende wedstrijdtiebreak (7 of 10 punten): telmethode conform de
Tennisspelregels.
j. Toernooiorganisator: de organisatie of de persoon, die van de KNLTB toestemming
heeft gekregen voor het organiseren van een toernooi.
k. Toernooileiding: de personen, benoemd door de toernooiorganisator, die met de
regeling van het toernooi zijn belast.
l. 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 VTLcertificaat.
m. Toernooicoach: degene die namens de KNLTB actief ondersteunt en adviseert over
de organisatie van een goedgekeurd toernooi en toezicht houdt op de naleving van
de reglementen tijdens het toernooi.
n. Hoofdscheidsrechter: een KNLTB official , die is belast met de algehele leiding van
de arbitrage bij een bepaald toernooi.
o. Stoelscheidsrechter: een KNLTB official die een partij leidt en toeziet op de naleving
van de spel- en gedragsregels.
p. Toezichthouder:een KNLTB official die toeziet op de naleving van de spel- en
gedragsregels bij partijen.
q. Lijnrechter: een KNLTB official die de stoelscheidsrechter bij het leiden van een partij
behulpzaam is.
r. 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.
5

4.

s.

Helpdesk: een persoon die namens de KNLTB toernooileiders reactief ondersteunt
en adviseert bij de organisatie van het toernooi.

a.

Ledenpas: het 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 de KNLTB de Nederlandse tennisnationaliteit heeft gekozen
door hieromtrent een schriftelijke verklaring aan de KNLTB af te leggen.
MijnKNLTB: MijnKNLTB.nl is een website van de KNLTB waar onder andere alle
informatie terug is te vinden over competities en toernooien alsmede het profiel
van alle leden met bondsnummer, speelsterkte in het enkel- en dubbelspel en
actuele rating in het enkel- en dubbelspel.
Strafpuntensysteem (SPS): systeem waarmee tijdsoverschrijdingen en wangedrag
van een speler kunnen worden bestraft (Bijlage-B 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 toernooi die door de toernooiorganisator aan
een door hem te bepalen speler of dubbelspelpaar kan worden toegekend.
Toernooiafdracht: een door de KNLTB vastgesteld bedrag als vergoeding voor door
de KNLTB verrichte werkzaamheden ten behoeve van een toernooi.

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

h.

5.

a.
b.

6.

a.
b.
c.

02		
1.
2.

3.
4.

Reglement Rolstoeltennisranglijsttoernooien en dispensatieregeling

Dit reglement is genaamd het Reglement Rolstoeltennisranglijsttoernooien en KNLTB
Rolstoeltennisranglijst Ranglijst. Het reglement is van toepassing op alle Nederlandse
Rolstoeltennisranglijsttoernooien.
Volgens het Algemeen Reglement wordt in dit Reglement voor de
Rolstoeltennisranglijsttoernooien uitsluitend datgene vermeld wat met betrekking tot
de Rolstoeltennisranglijsttoernooien afwijkt van hetgeen in het Toernooireglement is
bepaald.
De KNLTB kan dispensatie verlenen voor één of meer bepalingen van dit reglement
voor het Nederlands Kampioenschap tennis. De afwijkende bepalingen zullen voor het
openen van de inschrijving van het kampioenschap gepubliceerd worden.
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.

6

03		

Aanwezigheid van de reglementen

Tijdens een Rolstoeltennisranglijsttoernooi dienen bij de toernooileider de laatst
verschenen KNLTB-uitgave van het Toernooireglement, van het Reglement Rolstoeltennisranglijsttoernooien en KNLTB Rolstoeltennisranglijst en van de Tennisspelregels aanwezig te
zijn of het moet mogelijk zijn om deze digitaal te raadplegen
04		
1.
2.
3.
4.

Goedkeuring voor het organiseren van een Rolstoeltennisranglijsttoernooi 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
Rolstoeltennisranglijsttoernooien 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 Rolstoeltennisranglijsttoernooi

Toernooiafdracht

De toernooiorganisator is verplicht aan de KNLTB een toernooiafdracht te betalen.
De handlingsfee dient na de aanvraag van het toernooi te worden voldaan, nadat de
betreffende nota van de KNLTB is ontvangen.
De hoogte van de toernooiafdracht wordt jaarlijks door de KNLTB vastgesteld.

7

HOOFDSTUK II		
06		

Rolstoeltennisser
Rolstoelwedstrijdtennisser

Rolstoeltennis in de onder verantwoordelijkheid van de KNLTB georganiseerde wedstrijden,
is voorbehouden aan mensen met een permanente beperking aan één of beide benen, maar
met een normale arm- en handfunctie. In deze klasse vindt er geen classificatie plaats.
07		

Quadspeler

Naast bovengenoemde groep tennissers wordt bij rolstoeltennis nog een groep
onderscheiden, de quad-spelers. Een Quadriplegic Division [QUAD] speler wordt gekenmerkt
door een beperking aan de armen en benen. Hierdoor zijn zij beperkt in het voortbewegen
van hun rolstoel en het vasthouden van een racket. Onder deze groep rolstoeltennissers
vallen spelers met een beschadiging van het ruggenmerg (hoog in de wervelkolom), spelers
met een halfzijdige verlamming, gebruikers van elektrische rolstoelen en spelers met een
amputatie aan een arm en een been. Spelers die niet beide armen kunnen gebruiken om de
stoel te bewegen, mogen hun benen hierbij gebruiken. Hierbij wordt de regel gehanteerd
dat bij balcontact de voet geen contact mag maken met de grond. Quad-spelers die mee
willen doen aan rolstoelranglijsttoernooi moeten een medisch formulier invullen. Indien er
onduidelijkheid bestaat, kan de speler opgeroepen worden voor een classificatie door een
Nederlandse ‘’classifier’’.

8
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08		

Enkelspeltoernooi

Indeling in schema’s

1.

Deelnemers worden in de volgende schema’s ingedeeld (aflopend in sterkte):
•
Main Draw
•
Second Draw
•
Schema B
•
Schema C
•
Schema D

2.

De indeling gebeurt als volgt:
Damesenkel

3.

Herenenkel

Onderdeel

Ranglijstpositie

Maximale
schemagrootte

Ranglijstpositie

Maximale
schemagrootte

Main Draw

01 t/m 08

8

01 t/m 08

8

Second Draw

09 t/m 16

8

09 t/m 24

16

Schema B

17 t/m 28

12

25 t/m 40

16

Schema C

29 t/m 40

12

41 t/m 56

16

Schema D

41 en lager

-

56 en lager

-

Bij drie of meer ingeschreven spelers dient het onderdeel gespeeld te worden.

09		

Spelsystemen

Alle in artikel 15 van het TR genoemde spelsystemen zijn toegestaan, met uitzondering van
b. afvalsysteem met herkansingsronde.
10		 Wildcards
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De toernooiorganisator is bevoegd voor het enkelspeltoernooi een aantal wildcards toe
te kennen indien het maximum aantal deelnemers niet wordt bereikt.
Het aantal wildcards is gelijk aan het aantal deelnemers dat tekort is volgens de tabel
in artikel 08 lid 2.
De toekenning van de wildcards dient te geschieden voor het begin van de loting.
De toernooiorganisator is niet verplicht om de wildcards toe te kennen.
Een speler is verplicht om een wildcard te accepteren indien hij door deze wildcard
de derde speler in een schema is en doorgang van het toernooionderdeel hierdoor
gegarandeerd is.
De toernooiorganisator moet op het speelschema duidelijk aangeven, welke spelers een
wildcard hebben gekregen.

11		
1.
2.

Op grond van de KNLTB Rolstoeltennisranglijst en de inschaling van buitenlanders,
volgens artikel 52, wijst de toernooiorganisator aan de hand van de inschrijvingen een
aantal direct geaccepteerde spelers aan.
De toernooiorganisator heeft de beschikking over een aantal wildcards.

12		
1.
2.

Aantal direct geaccepteerden en wildcards

Plaatsing en loting

Plaatsing van de spelers, inclusief de spelers die via een wildcard zijn toegelaten, dient
te geschieden op basis van de meeste actuele KNLTB Rolstoeltennisranglijst.
Plaatsing van buitenlandse spelers dient te geschieden op basis van het hiervoor in
artikel 52 bepaalde met betrekking tot inschaling op de KNLTB Rolstoeltennisranglijst.

9

3.

4.

De toernooileider heeft de mogelijkheid spelers te plaatsen die niet voldoen aan het
bepaalde in lid 1 en 2. In de Bijlage A 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.
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.

13		
1.
2.

Afzeggen van een speler

Indien een speler is toegelaten en hij voor de loting afzegt, mag de toernooiorganisator
een nieuwe wildcard uitgeven.
Indien een speler na de loting afzegt, mag de toernooiorganisator geen wildcard
uitgeven.

14		

Het bekorten van partijen

In afwijking van het bepaalde in artikel 41 van het TR is het in een
Rolstoeltennisranglijsttoernooi in het enkelspel niet mogelijk partijen te bekorten.

10

HOOFDSTUK V		

Dubbelspeltoernooi

15		 Indeling in schema’s
1.

Deelnemers worden in de volgende schema’s ingedeeld (aflopend in sterkte):
•
Main Draw
•
Second Draw
•
Schema B
•
Schema C
•
Schema D

2.

De indeling gebeurt als volgt:
Damesdubbel

3.

Herendubbel

Onderdeel

Ranglijstpositie

Maximale
schemagrootte

Ranglijstpositie

Maximale
schemagrootte

Main Draw

01 t/m 04

4

01 t/m 04

4

Second Draw

05 t/m 08

4

05 t/m 12

8

Schema B

09 t/m 16

8

13 t/m 20

8

Schema C

17 t/m 24

8

21 t/m 28

8

Schema D

25 en lager

-

29 en lager

-

Bij drie of meer ingeschreven paren dient het onderdeel gespeeld te worden.

16		 Spelsystemen
Alle in artikel 15 van het TR genoemde spelsystemen zijn toegestaan, met uitzondering van
b. afvalsysteem met herkansingsronde.
17		 Wildcards
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De toernooiorganisator is bevoegd voor het dubbelspeltoernooi een aantal wildcards
toe te kennen indien het maximum aantal deelnemers niet wordt bereikt.
Het aantal wildcards is gelijk aan het aantal deelnemers dat tekort is volgens de tabel
in artikel 15 lid 2.
De toekenning van de wildcards dient te geschieden voor het begin van de loting.
De toernooiorganisator is niet verplicht om de wildcards toe te kennen,
Een paar is verplicht om een wildcard te accepteren indien zij door deze wildcard
het derde paar in een schema is en doorgang van het toernooionderdeel hierdoor
gegarandeerd is.
De toernooiorganisator moet op het speelschema duidelijk aangeven, welke paren een
wildcard hebben gekregen.

18		
1.

Aantal direct geaccepteerden en wildcards

De acceptatie alsmede de plaatsing van de dubbelspelparen (met gebruikmaking van
de KNLTB Rolstoeltennis dubbelspelranglijst die gepubliceerd is op dezelfde datum
als de ranglijst die is gebruikt voor de plaatsing en loting van het enkelspeltoernooi)
geschiedt in volgorde van:
a. De dubbelspelparen waarvan beide spelers voorkomen op de KNLTB Rolstoeltennis
dubbelspelranglijst in de volgorde bepaald door de plaatsen op de KNLTB
Rolstoeltennis 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 Rolstoeltennis
dubbelspelranglijstpositie voorkomt, hoger geplaatst op de acceptatielijst.
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2.

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
Rolstoeltennis dubbelspelranglijst. De volgorde wordt bepaald door de plaats die
de speler, die voorkomt op de KNLTB Rolstoeltennis 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 Rolstoeltennis 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:
dubbelspel-		
dubbelspelspeelsterkte
punten
speelsterkte
punten
cat. 4
4
cat. 7
7
cat. 5
5
cat. 8
8
cat. 6
6
cat. 9
9
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.
De toernooiorganisator heeft de beschikking over een aantal wildcards.

19		
1.
2.

3.

4.

De volgorde van plaatsing is op dezelfde wijze als de volgorde van de acceptatie,
zoals beschreven in artikel 18, 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 de Bijlage 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.
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.

20		
1.
2.

3.

Plaatsing en loting

Afzeggen van een dubbelspelpaar

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 “walk-over” 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
12

4.

partij in het dubbelspeltoernooi, is lid 2 van toepassing.
Indien er sprake is van terugtrekking van een dubbelspelpaar uit het toernooi 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 Rolstoeltennisranglijst.

21		

Het bekorten van partijen

In afwijking van het bepaalde in artikel 41 van het TR is het in een
Rolstoeltennisranglijsttoernooi in het dubbelspel in de schema’s Main Draw en Second Draw
niet mogelijk partijen te bekorten. In schema B, schema C en schema D wordt in alle partijen
de beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten) gehanteerd.
22		
1.

2.
3.

Gemengddubbelspel

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 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 18 van dit
reglement.
Bij het gemengddubbelspel worden geen punten toegekend voor de KNLTB
Rolstoeltennisranglijst.

13

HOOFDSTUK VI		
23		
1.

2.

3.
4.
5.

2.

Later afspelen bij niet (tijdig) kunnen afspelen

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 worden
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.

24		
1.

Overige toernooibepalingen

Aantal partijen per dag en rustperioden

Een speler is niet verplicht meer dan drie partijen van een
Rolstoeltennisranglijsttoernooi op één dag te spelen, waarvan maximaal twee
enkelspelpartijen.
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.

25		

Verandering van baan, respectievelijk toplaag

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.
26		

Benoeming toernooileiding

De toernooileider van een Rolstoeltennisranglijsttoernooi 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 Rolstoeltennisranglijsttoernooi.
27		

Gedragsregels

Het strafpuntensysteem (Bijlage-B van het TR) en de regels ten aanzien van onopzettelijke
tijdsovertredingen (regel 29 van de Tennisspelregels) zijn van toepassing.
28		
1.
2.

Speelklaar zijn

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.
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1.
2.
3.
4.

Beschikbaarheid spelers

De geaccepteerde spelers 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.

30		

Reparatie van de stoel

De scheidsrechter, hoofdscheidsrechter of de toernooileider heeft de bevoegdheid het spel
te onderbreken in verband met reparaties aan de rolstoel. Deze reparatie mag niet langer
duren dan twintig minuten (volgens het ITF ‘Wheelchair Tennis Handbook 2021’). Een
onderbreking langer dan de toegestane tijdsduur kan worden bestraft met het
Strafpuntsysteem (SPS) voor tijdsoverschrijdingen door de betreffende KNLTB official.
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HOOFDSTUK VII		

Overige bepalingen

TOERNOOICOACH EN HELPDESK
31		
1.
2.

Door de KNLTB wordt een toernooicoach of een helpdesk aangewezen.
De toernooicoach of de helpdesk bij een Rolstoeltennisranglijsttoernooi dient te
beschikken over gedegen kennis van het RRR en het toernooiprogramma Toernooi
Planner.

32		
1.

2.
3.
4.

2.

Bevoegdheden toernooicoach

De toernooicoach heeft tot taak namens de KNLTB de toernooiorganisatie actief
te adviseren en ondersteunen bij de organisatie van het toernooi. Hij/zij waakt over de
belangen van de deelnemers en adviseert over Tennisspelregels, de bepalingen van het
Toernooireglement en de bepalingen van dit reglement.
Bij conflicten tussen deelnemers, toernooileider, hoofdscheidsrechter of toezichthouder
treedt de toernooicoach bemiddelend op.
De toernooicoach kan, op voordracht van de toernooileider, een speler uitsluiten van
verdere deelname aan (een onderdeel van) het toernooi. Voordat de toernooicoach tot
uitsluiting overgaat, moet de toernooicoach de betrokken speler horen.
Als er door onvoorziene omstandigheden geen toernooicoach is toegekend aan het
toernooi, dan komen zijn of haar bevoegdheden bij de toernooileider te liggen

33		
1.

Toewijzing toernooicoach

Bevoegdheden helpdesk

De helpdesk heeft tot taak namens de KNLTB de toernooiorganisatie bij het ontbreken
van een toernooicoach reactief te adviseren en ondersteunen bij de organisatie van
het toernooi. De helpdesk adviseert reactief over de belangen van de deelnemers
en adviseert reactief over Tennisspelregels, de bijzondere toernooibepalingen en de
bepalingen van het Toernooireglement.
Bij conflicten tussen deelnemers, de toernooileider, hoofdscheidsrechter of 		
toezichthouder treedt de helpdesk bemiddelend op.

ARBITRAGE
34		

Toewijzing hoofdscheidsrechter of contactscheidsrechter

Bij een Rolstoeltennis Ranglijsttoernooi **** wordt een hoofdscheidsrechter door de KNLTB
aangewezen. Voor de overige Rolstoeltennis Ranglijsttoernooien kan op aanvraag bij de
KNLTB een hoofdscheidsrechter of contactscheidsrechter worden aangewezen.
35		

Contact toernooiorganisator met hoofdscheidsrechter of contactscheidsrechter

De toernooiorganisator is verplicht om ten minste één maand voorafgaand aan het toernooi
contact op te nemen met de hoofdscheidsrechter of contactscheidsrechter om afspraken te
maken over de arbitrage.
36		

Aantal KNLTB officials

Het aantal per dag functionerende stoelscheidsrechters, toezichthouders en/of lijnrechters
wordt bepaald in overleg tussen de hoofdscheidsrechter en de toernooiorganisator. Het
gewenste aantal KNLTB officials dient minimaal één maand voorafgaand aan het toernooi te
worden doorgegeven aan de KNLTB.
37		

Hoofdscheidsrechterrapport

De hoofdscheidsrechter of contactscheidsrechter 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 de KNLTB toe te sturen.
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Kosten arbitrage

De door de KNLTB jaarlijks vastgestelde vergoedingsregeling is van toepassing.
39		

KNLTB officials mogen geen andere functies bekleden

Het is een KNLTB official van een Rolstoeltennis- Ranglijsttoernooi niet toegestaan in dat
Rolstoeltennis Ranglijsttoernooi op te treden als toernooileider of als toernooicoach.
OVERIGE BEPALINGEN
40		

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 Toernooi Planner.
41		

Gebruik toernooiprogramma

De toernooiorganisator dient voor het organiseren van het toernooi en voor het aanleveren
van de uitslagen gebruik te maken van het toernooiprogramma Toernooi Planner.
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HOOFDSTUK VIII
42		

Verplichtingen toernooiorganisator en KNLTB na afloop van het toernooi
Opsturen uitslagen

De toernooiorganisator is verplicht de uitslagen van het Rolstoeltennisranglijsttoernooi,
welke zijn verwerkt in het toernooiprogramma Toernooi Planner, naar de KNLTB te
verzenden, uiterlijk om 12.00 uur op de dag nadat de finales zijn gespeeld.
43		

Werkzaamheden KNLTB na afloop van het toernooi

Na afloop van het toernooi worden door de KNLTB de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
a. De SPS-formulieren worden verwerkt en zonodig worden, overeenkomstig Bijlage-B van
het TR, spelers voor de Tuchtraad gedaagd.
b. De uitslagen van het toernooi worden verwerkt in de nieuwe KNLTB
Rolstoeltennisranglijst.
c. De uitslagen van het toernooi worden verwerkt voor het DSS.
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HOOFDSTUK IX		
44		

Strafbepalingen
Strafbepaling wanneer niet wordt voldaan aan eisen toernooileider

De KNLTB kan, indien niet wordt voldaan aan artikel 26 van dit reglement, besluiten dat het
betreffende toernooi met de voorgedragen toernooileider geen doorgang kan vinden
45		

Strafbepaling wanneer resultaten niet of niet tijdig worden opgestuurd.

De KNLTB kan, indien niet wordt voldaan aan artikel 42 van dit reglement, een boete van
maximaal 90 euro aan de toernooiorganisator opleggen.
46		

Wie is bevoegd administratieve overtredingen te behandelen

Voor zover zich bij Rolstoeltennis Ranglijsttoernooien administratieve overtredingen
voordoen, is de Commissie Administratieve Overtredingen bevoegd deze in behandeling te
nemen.
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HOOFDSTUK X KNLTB Rolstoeltennisranglijst
47		
1.

2.

3.

4.

Aan spelers worden punten toegekend voor de KNLTB Rolstoeltennisranglijst op basis
van de resultaten behaald in de Rolstoeltennisranglijsttoernooien en de Nationale
Kampioenschappen. De puntentelling is nader uitgewerkt in artikel 49 van dit
reglement.
De puntentelling gekoppeld aan de ITF wereldranglijstpositie is weergegeven onder
artikel 50 van dit reglement.
Overigens tellen resultaten geboekt in internationale toernooien, die niet meetellen
voor de ITF wereldranglijst, niet mee bij de puntentelling.
De resultaten behaald in de in lid 1 genoemde nationale toernooien zijn gedurende één
jaar geldig voor de KNLTB Rolstoeltennisranglijst. Het aantal bonuspunten wordt bij het
opmaken van elke KNLTB Rolstoeltennisranglijst opnieuw vastgesteld op basis van de
ITF wereldranglijst van dat moment.
De volgorde op de KNLTB Rolstoeltennisranglijst 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
1 t/m 5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
etc.
etc.
Bij spelers, die volgens artikel 50 bonuspunten hebben verkregen, wordt één extra
toernooi meegeteld voor de ranglijst. Het deelgetal wordt hierdoor met één verhoogd.
Op de KNLTB Rolstoeltennisranglijst komen slechts spelers voor die de Nederlandse
tennisnationaliteit bezitten.

48		
1.

2.

3.

4.

5.

Puntenwaardering KNLTB Rolstoeltennisranglijst

Blessureregeling

Aan spelers die in de top 35 staan van de KNLTB Rolstoeltennis enkelspelranglijst
en/of KNLTB Rolstoeltennis dubbelspelranglijst kan de KNLTB een fictieve KNLTB
Rolstoeltennis enkelspel- en/of KNLTB Rolstoeltennis 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 de KNLTB
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.
De KNLTB zal binnen één maand na het indienen van het verzoek hierop schriftelijk
reageren.
De fictieve ranglijstpositie zal de KNLTB Rolstoeltennisranglijstpositie 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 voor acceptatie in een toernooi en ook bij de plaatsing
wordt rekening gehouden met de fictieve ranglijstpositie.
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Punten voor de KNLTB Rolstoeltennisranglijst

Deelnemers aan een Rolstoeltennisranglijsttoernooi ontvangen punten voor de KNLTB
Rolstoeltennisranglijst volgens onderstaande tabellen. Deze puntentelling geldt zowel voor
het enkelspel als het dubbelspel.
Zwaarte

Resultaat

****

winnaar

finalist

3-4

5-8

9-16

Main Draw

200

160

120

80

60

Second Draw

110

88

66

44

30

Schema B

60

48

36

24

15

Schema C

32

25

19

13

8

Schema D

17

14

10

7

4

Zwaarte

Resultaat

***

winnaar

finalist

3-4

5-8

9-16

Main Draw

160

128

96

64

48

Second Draw

85

68

51

34

22

Schema B

45

36

27

18

12

Schema C

25

20

15

10

7

Schema D

13

10

8

5

3

Zwaarte

Resultaat

**

winnaar

finalist

3-4

5-8

9-16

Main Draw

120

96

72

48

35

Second Draw

65

52

39

26

17

Schema B

35

28

21

14

9

Schema C

20

16

12

8

5

Schema D

11

9

6

4

2

Zwaarte

Resultaat

*

winnaar

finalist

3-4

5-8

9-16

Main Draw

80

64

48

32

25

Second Draw

45

36

27

18

13

Schema B

25

20

15

10

7

Schema C

13

10

8

5

3

Schema D

7

6

4

3

2
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Bonuspunten voor plaats op ITF wereldranglijst

De bonuspunten worden als volgt toegekend:
Wereldranglijstpositie

Bonuspunten

1

2500

2

2000

3

1600

4

1400

5

1300

6

1200

7

1150

8

1100

9

1050

10

1000

11-15

900

16-20

800

21-25

700

26-30

600

31-40

500

41-50

400

51-70

300

71-100

200

51		

Inschaling van deelnemers met gelijke KNLTB Rolstoeltennisranglijstpositie

Indien van een aantal spelers de KNLTB Rolstoeltennisranglijstpositie gelijk is, wordt de
volgorde bepaald door de plaats op de ITF wereldranglijst, 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 Rolstoeltennisranglijst 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 MijnKNLTB. Mocht ook deze speelsterkte gelijk zijn dan wordt de volgorde
bepaald via loting.
52		

Inschaling van buitenlanders

De inschaling van een buitenlander geschiedt als volgt:
1. a. Een buitenlander die het afgelopen jaar in Nederlandse
Rolstoeltennisranglijsttoernooien punten heeft behaald wordt voor acceptatie en
plaatsing op dezelfde wijze ingeschaald als een Nederlandse tennisser.
b. Een buitenlander die het laatste jaar in Rolstoeltennisranglijsttoernooien geen
punten heeft behaald en voorkomt op de ITF wereldranglijst, krijgt een aantal
bonuspunten toegekend overeenkomstig artikel 50, met dien verstande dat voor
het enkelspel de ITF enkelspel wereldranglijst wordt gehanteerd en voor het
dubbelspel de ITF dubbelspel wereldranglijst.
2. a. Het getal verkregen volgens lid 1 is beslissend voor de plaats waarop de
buitenlandse speler op de KNLTB Rolstoeltennisranglijst wordt ingeschaald.
b. Bij een gelijke inschaling met een Nederlandse speler wordt de volgorde van
acceptatie en plaatsing bepaald overeenkomstig artikel 51.
3. Het systeem van inschaling geldt voor zowel het enkelspel als het dubbelspel.
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HOOFDSTUK XI		
53		

Slotbepalingen
Ingangsdatum van dit reglement

Dit reglement is in werking getreden op 1 mei 2022.
54		

Wijziging van dit reglement

Dit reglement kan uitsluitend worden vastgesteld en/of gewijzigd door het Bondsbestuur
volgens de regels van de Statuten.
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Bijlage A
		

Voorwaarden voor het plaatsen van spelers of dubbelspelparen buiten de KNLTB
Rolstoeltennisranglijst om
Voor het mogelijk plaatsen van spelers of dubbelspelparen die niet voldoen aan de gestelde
regels betreffende de KNLTB Rolstoeltennisranglijst, wordt de KNLTB Rolstoeltennisranglijst
gelijkgesteld aan de KNLTB Rolstoeltennisranglijsten uit het verleden respectievelijk de
nationale ranglijsten van andere bij de ITF aangesloten bonden. Ook kan worden gekeken
naar de ITF wereldranglijst van de jongens, meisjes of quads.
Spelers die volgens artikel 12 lid 3 in aanmerking komen voor plaatsing zijn diegenen die:
a. gerekend vanaf de aanvangsdatum van het toernooi in de afgelopen vijf jaar een KNLTB
enkelspelrolstoeltennisranglijstpositie 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 ranglijstpositie hebben op de ITF wereldranglijst van de jongens, meisjes of quads.
De in a. respectievelijk b. genoemde ranglijstpositie dient beter te zijn dan die van de laagst
gerangschikte geplaatste speler. De in c. genoemde ranglijstpositie dient tenminste 20
posities beter te zijn dan die van de laagst gerangschikte geplaatste speler.
Het dubbelspelpaar dat volgens artikel 19 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
Rolstoeltennis 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 ranglijstpositie heeft op de ITF wereldranglijst van de jongens, meisjes of quads.
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Bijlage B

Kledingreclamecode
De kledingreclamecode is van toepassing bij het inspelen, de partij, een persmoment of een
ceremonie. Dit houdt in dat dat uitingen op kleding, schoeisel en uitrusting moeten voldoen
aan de volgende voorschriften:
1.

Shirt, trui, vest of jack
a. Met mouwen
Per mouw mogen er maximaal twee uitingen, van de kledingfabrikant of een
andere commerciële instantie, of één uiting van de kledingfabrikant en één uiting
van een andere commerciële instantie, worden gedragen. Beide uitingen op de
mouw moeten elk binnen een oppervlakte van 39 cm2 passen. De uitingen mogen
tekst bevatten.
b. Zonder mouwen
Bij het dragen van mouwloze kleding mogen er twee uitingen op de voorkant of de
kraag van het shirt worden gedragen. Deze mogen elk maximaal 39 cm² bedragen.
Wanneer er sprake is van niet meer dan één uiting op de voorkant of de kraag van
het shirt, dan mag één uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26 cm² aan de
achterkant van het shirt worden gedragen.
c. Voorkant, achterkant en kraag
Op de voorkant of op de kraag van een shirt, trui of trainingsjack mogen twee
uitingen van de kledingfabrikant of andere commerciële instantie van elk maximaal
39 cm² worden gedragen. Als alternatief mag één uiting van de kledingfabrikant of
andere commerciële instantie van maximaal 39 cm² aan de voorkant of de kraag
en een aanvullende uiting van de kledingfabrikant van maximaal 26 cm² aan de
achterzijde worden gedragen.
d. Overig
Op elk van de mouwen of de buitenste naden (zijden van de romp) van het shirt
mag één uiting van de kledingfabrikant, zonder de naam of elke andere tekst, van
maximaal 77,5 cm² worden gedragen.

2.

Tennisbroek, tennisrok, compressiebroek of legging
a. Tennisbroek of tennisrok
Op de voorkant of de achterkant van een tennisbroek of tennisrok mogen twee
uitingen, van de kledingfabrikant of andere commerciële instantie, van maximaal
13 cm² elk worden gedragen. Als alternatief mag één uiting van de kledingfabrikant
van maximaal 26 cm² aan de voorkant en één uiting van de kledingfabrikant van
maximaal 26 cm² aan de achterzijde. De uitingen mogen tekst bevatten.
b. Compressiebroek of legging gedragen met tennisbroek of tennisrok
Bij het dragen van een compressiebroek of een legging met een tennisbroek of
tennisrok, mag hierop één uiting van de kledingfabrikant worden gedragen van
maximaal 13 cm². De uiting mag tekst bevatten.
c. Compressiebroek of legging gedragen zonder tennisbroek of tennisrok
Bij het dragen van een compressiebroek of een legging mogen hierop twee
uitingen van de kledingfabrikant van elk maximaal 13 cm² of één uiting van de
kledingfabrikant van maximaal 26 cm².
Opmerking: een jurk wordt ter identificatie gezien als een combinatie van een tennisrok
en een tennisshirt, waarbij de scheiding zit bij de middel.

3.

Sokken en schoenen
Op elke sok en elke schoen mogen uitingen van de kledingfabrikant worden gedragen.

4.

Racket
Op het racket en op de snaren van het racket mogen uitingen van de racket en/of
snarenfabrikant staan.

5.

Pet, hoofdband, polsband en gezichtsmasker
a. Pet en hoofdband
Op de pet of hoofdband mag één uiting van de fabrikant en/of één uiting van een
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b.

andere commerciële instantie van elk maximaal 26 cm² worden gedragen. De
commerciële uiting moet aan de zijkant van het hoofddeksel/hoofdband worden
gedragen.
Polsband en gezichtsmasker
Een speler mag op zijn polsband of gezichtsmasker één uiting van de fabrikant van
maximaal 26 cm² dragen.

6.

Compressie (arm) sleeves
Bij het dragen van een compressie (arm) sleeve mogen hierop twee uitingen van de
kledingfabrikant worden gedragen van elk maximaal 13 cm² of één uiting van de
kledingfabrikant van maximaal 26 cm². De uitingen mogen tekst bevatten.

7.

(Tennis)tassen en overige uitrusting
Op de (tennis)tas, handdoek, ander uitrustingsstuk of spullen mogen uitingen van de
fabrikant staan. Daarnaast mogen er op de tas twee afzonderlijke uitingen van elk
maximaal 39 cm² staan.

8.

Het gebruik van tape
Tape mag niet gebruikt worden om logo’s of uitingen af te dekken.

9.

Uiting fabrikant en/of vereniging
a. Een uiting van de fabrikant is een bedrijfs- of product beeldmerk (onafhankelijk of
		
dit geregistreerd is) dat als lapje stof, opdruk of borduursel op de kleding zit. Dit
		
behoeft geen leverancierslogo te zijn. Een logo kan tekst bevatten.
b. Naast de in artikel 1 genoemde maximaal toegestane uitingen mag tevens de
		
verenigingsnaam worden gevoerd in tekst en met embleem/logo. De 			
		
verenigingsnaam/het embleem/logo mag aangebracht worden op de voorkant van
		
het shirt, de trui en het trainingspak en mag maximaal 19 cm² bedragen.
10. Overtreding van de kledingreclamecode
Een speler, die de kledingreclamecode overtreedt, kan door de TL of de (hoofd)
scheidsrechter worden opgedragen binnen 15 minuten zijn uitrusting aan te passen. Het
niet opvolgen van zo’n opdracht kan onmiddellijke diskwalificatie tot gevolg hebben.
Het binnenstebuiten dragen of afplakken van kleding is niet toegestaan.

26

LIJST VAN TREFWOORDEN
aantal partijen per dag
aanvragen Rolstoeltennisranglijsttoernooi
acceptatie
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
acceptatielijst		
actuele rating		
administratieve overtreding
afspelen (later)
afzeggen
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
arbitrage			

25
04
12
19
19
01
01; 52
24
14
21
38 t/m 43

bekorten
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
beschikbaarheid
Beslissend Punt Systeem
beslissende wedstrijdtiebreak
blessureregeling
boetes (voor toernooiorganisator)
Bondsbestuur		
bonuspunten			
buitenlanders (inschaling)
bye					
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi

15
22
30
01
01
54
50; 51
01; 60
53; 56
12; 13; 58
01
13
20; 21

deelnemer			
DSS					
dubbelspeltoernooi

01
48
hoofdstuk V

eindejaarsrating
enkelspeltoernooi

01
hoofdstuk IV

gedragsregels		
gemengddubbelspel
goedgekeurd toernooi

28
23
01

hoofdscheidsrechter
- rapport			
- toewijzing

01; 38 tot en met 41
41
38

indoortoernooi
inschaling
- bij gelijke ranglijstpositie
- buitenlanders
inschrijfformulier
inschrijven			
inschrijving			
internet(verbinding)
ITF wereldranglijst

01
57
58
01
21
12; 21; 30
01; 44
zie wereldranglijst

keuring				
kledingreclamecode
korte sets			

08
Bijlage B
01

Commissie Administratieve Overtredingen
ledenpas			
loting				
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi

01
01
35; 37; 44
11; 13; 14
18; 19; 20; 21
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main draw
- enkelspeltoernooi
09; 55
- dubbelspeltoernooi
16; 22; 55
MijnKNLTB				1
Nederlandse tennisser
01
niet afspelen toernooi
24
partij				
plaatsing
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
puntentelling KNLTB ranglijst

zie toernooipartij

quadspeler			

07

ranglijst				
rapporten
- toernooicoach
- hoofdscheidsrechter
- toernooileider
rating				
reglementen
- aanwezigheid
reparatie			
rolstoeltennisranglijst
rolstoeltennisranglijsttoernooi
rolstoelwedstrijdtennisser
rust(perioden)		

12; 13; 19; 20; 48; hoofdstuk X

13; 14
20
53; 55

36
41
46
01
03
31
zie ranglijst
01
06
25

schema
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
second draw
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
speelklaar zijn		
speelschema			
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
speelsterktecategorie
spelsysteem
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi
strafbepalingen
strafpuntensysteem (SPS)

09; 55
16; 22; 55
09; 55
16; 22; 55
29
37
11
18
01
10
17
hoofdstuk IX
01; 28; 31; 48

terugtrekking speler/dubbelspelpaar
zie afzegging
toernooiafdracht			
01; 05
toernooicoach			 01; 32 tot en met 37
- aanwezigheid
35
- rapport			
36
- toewijzing			
32
toernooileider		
01; 03; 13; 20; 26; 27; 29; 31; 34; 35; 43; 46; 49; 50
toernooileiding
01; 27
toernooiorganisator
01; 11
toernooipartij		
01
toernooiprogramma
44; 45; 47
toezichthouder
01; 39; 40
verandering baan (toplaag)
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wereldranglijst
werkzaamheden KNLTB
wildcard				
- enkelspeltoernooi
- dubbelspeltoernooi

53; 56; 57; 58; Bijlage
48
01
11; 12; 13
18; 19; 20
28

Meer informatie: KNLTB.NL
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