
Richtlijnen voor de technische commissie t.a.v. competitie.

1. Jaarlijks wordt door het bestuur van de vereniging bepaald hoeveel teams maximaal worden ingeschreven voor 
landelijke /regio/ districtscompetitie. 

2. De technische commissie zal slechts die spelers en speelsters in competitieteams plaatsen welke per 1 mei van het 
lopende jaar reeds 1 jaar lid zijn van de vereniging (HHR art.15 punt 6) . De TC kan hierop een uitzondering maken 
indien dit zou bijdragen aan de in artikel 4 genoemde doelstellingen.

3. Kandidaat competitiespelers en -speelsters kunnen middels de op het inschrijfformulier voorkomende 
mogelijkheden hun voorkeur kenbaar maken voor welke competitievorm zij willen uitkomen.

4. Bij het  samenstellen van de teams zal de T.C .handelen  volgens het KNLTB voorschrift inzake de plaatsing van 
geclassificeerde spelers en –speelsters (via het D.S.S. systeem ) Daarbij rekening houdend met klassenvolgorde en 
sterktevolgorde van ploegen (art.V-01 van het comp.reglement) in relatie tot individuele speelsterkte. Bij minimale 
speelsterkte verschillen tussen verschillende spelers beslist de TC. De norm hierbij bedraagt 0.2 punt  (gemiddelde 
speelsterkte).                                                              
Bij de samenstelling van teams heeft de TC verder de volgende doelstellingen :

 Maximaal van het aantal opgegeven  leden te plaatsen in de competitieteams.
 Een  in aantal en beschikbaarheid van spelers evenwichtige teams
 Kampioensteams zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling laten spelen
 Voldoen aan persoonlijk aangegeven  verzoeken/voorkeuren,  mits passend binnen de andere criteria 

5. Indien de TC overweegt junioren te plaatsen in seniorenteams zal, alvorens daartoe over te gaan, overleg met het 
betrokken jeugdlid,de jeugdcommissie en de ouders/verzorgers worden gepleegd.

6. Indien de TC overweegt om wat voor reden dan ook een speler -speelster in te delen in een competitievorm, 
waarvoor deze speler -speelster niet zijn of haar voorkeur heeft opgegeven, zal de T.C. met betrokken speler 
-speelster  overleg voeren. Uiteindelijk is de indeling van competitieteams de verantwoording van de TC en houdt 
een weigering van een aangeboden plaats niet automatisch in dat  plaats in een ander team beschikbaar is.

7. Spelers -speelsters die zich hebben opgegeven voor deelname aan de competitie en hierin niet worden geplaatst, 
kunnen alsnog meedingen naar een plaats bij de heren / dames recreatie competitie,mits de individuele speelsterkte 
6 of lager bedraagt.

8. Zo spoedig mogelijk (traditioneel op de najaarsledenvergadering) zal de TC de teamsamenstelling bekend maken. 
Tevens zal de TC op de website de samenstelling en de tot op dat moment bekende speeldata publiceren.

9. Binnen de TC is conform de KNLTB richtlijnen een gecertificeerd competitieleider aanwezig die als taak heeft 
contacten tussen de teams en de TC te onderhouden, daar waar nodig fungeert deze als vraagbaak en 
contactpersoon tussen de vereniging en de KNLTB.

10.De competitieleider voorziet voor de aanvang van de competitie de teams van de wedstrijdattributen en verzorgt 
waar  nodig instructie ten aanzien van reglementen en wedstrijdformulieren.

11. De TC instrueert de captains om binnen 24 uur de uitslagen van de wedstrijden via internet in te voeren op de 
uitslagensite en controleert hier wekelijks de voortgang op. Eventuele boetes van de KNLTB voortkomende uit het 
te laat invoeren van uitslagen, zullen door de teams moeten worden voldaan.

12.Eventuele bekendmakingen in andere organen dan die welke ons binnen de club ter beschikking staan dienen via 
het secretariaat of PR medewerk(st)er van de vereniging te lopen.
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