COMPETITIEBOEK JEUGD
NTTB AFDELING OOST
NAJAAR 2015
Competitieleiders
Hoofdklasse t/m 5e klasse
AJCL: Brenda Kaptein
Binnenhof 13
8307 DG Ens
06 15103595
e-mail : ajcl@nttb-oost.nl
Startersklasse
RJCL: Hans Preuter
Meikever 13
7423 GK Deventer
(0570) 656 542
e-mail : rjcl@nttb-oost.nl
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Inleiding
Voor u ligt het competitieboek - jeugd Najaar 2015 - van de Afdeling Oost.
De competitie is weer begonnen en wij hopen dat iedereen er weer veel plezier aan zal
beleven.
Wanneer er contact met mij nodig is, wilt u dan rekening houden met onderstaande punten:
- Zoveel mogelijk per e-mail. Ik kijk dagelijks op mijn mail en reageer zo snel mogelijk.
- Mocht bellen nodig zijn, dan alleen op het nummer dat op het voorblad en de site genoemd
staat en na 19.30. Liever niet meer bellen na 22.00 uur.
Indeling
Elk seizoen proberen wij er alles aan te doen om de aangegeven wensen te kunnen honoreren.
Door teruglopende ledenaantallen, hoge huurkosten van de zalen en de landelijke indeling
hebben we dit seizoen voor bijna alle verenigingen wensen binnen gekregen. Hierdoor is het
onmogelijk om voor elke vereniging de wensen te kunnen honoreren.
Wij hopen op begrip voor de gemaakte keuzes.
Voor de volgende competitie wordt er alles aan gedaan om de verengingen waarbij in deze
indeling niet alle wensen zijn gehonoreerd, bekeken of dat dit volgens seizoen wel gedaan kan
worden.
Hiervoor zijn we afhankelijk van het aantal opgegeven teams, de klassen waarin deze teams
ingedeeld worden en de landelijke indeling. Het is dus geen garantie!
Dit jaar waren er te weinig aanvragen voor de 4e klasse waardoor ik een aantal teams van de 5e
klasse heb doorgeschoven naar de 4e klasse.
Hierdoor komt de competitie er als volgt uit te zien:
Klasse
aantal poules teams per poule
Hoofklasse
1
6
1e klasse
2
6
2e klasse
2
6
3e klasse
3
6
e
4 klasse
4
6
5e klasse
3
7/8
Starters Competitie 3
9/6/6

aantal teams
6
12
12
18
24
22
20

Helaas hebben – na het online zetten van de indeling - zich twee teams terug getrokken.
Hierdoor speelt de starterklasse poule b een poule van 5.
De 5e klasse poule C is in plaats van een poule van 8 een poule van 7 geworden.
De poules van 7 en 8 spelen eerst een halve competitie en vervolgens wordt er nog een
promotie / degradatie ronde gespeeld.
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Competitieleiders en bereikbaarheid
Hoofdklasse t/m 5e klasse
AJCL: Brenda Kaptein
Binnenhof 13
8307 DG Ens
06 15103595
e-mail : ajcl@nttb-oost.nl
Startersklasse
RJCL: Hans Preuter
Meikever 13
7423 GK Deventer
e-mail : rjcl@nttb-oost.nl
(0570) 656 542
In niet dringende gevallen graag contact opnemen per email.
ALLE UITSLAGEN DIENEN UITERLIJK ZONDAG 12.00 UUR IN NAS TE ZIJN INGEBRACHT
ALLE WEDSTRIJDFORMULIEREN DIENEN UITERLIJK DE WOENSDAG NA DE SPEELZATERDAG IN HET
BEZIT TE ZIJN VAN DE BETREFFENDE COMPETITIELEIDER.

Enkele EXTRA aandachtspunten
Aanvangtijd wedstrijden:
In het competitieprogramma staat bij elke wedstrijd de juiste begintijd vermeld. Zorg dat u tijdig aanwezig
bent!
Bekend maken informatie binnen de vereniging
Als wedstrijdsecretaris bent u de contactpersoon tussen mij (AJCL) en uw vereniging. Het is dan ook de
bedoeling dat u de informatie uit dit competitieboek niet voor uzelf houdt, maar bekend maakt binnen uw
vereniging. Tenslotte is het verstandig ook informatie uit de te verschijnen competitiebulletins bekend te
maken binnen uw vereniging.
Net als vorig seizoen wordt alle informatie verzonden (niet alleen nu, maar ook straks de competitiebulletins) naar de wedstrijdsecretaris en naar diegene die aan mij als plaatsvervanger is doorgegeven. Niet alleen beschikken er dan meerdere personen binnen uw vereniging over alle rele-vante
informatie, maar de plaatsvervanger kan, in voorkomende gevallen, zijn/haar taak beter ver-richten,
omdat hij/zij op de hoogte is van alle informatie.
Spelen met een invaller/nieuwe speler
Een speler mag alleen meespelen als deze daadwerkelijk in een team is opgenomen, als invaller geldt
dan de normale invalregels. Zie punt F. van de mededelingen.

AFDELINGSBESTUUR
Voor de samenstelling van het afdelingsbestuur verwijs ik u naar de website van de afdeling.
ALGEMENE MEDEDELINGEN
A.
Algemeen
De wedstrijdsecretarissen zorgen voor het verspreiden van het competitieprogramma onder de
competitiespelers.
B.
Ledenadministratie
Nieuwe leden en mutaties van bestaande leden (ook voor wat betreft de competitiegerechtigheid) dienen
de verenigingen zelf te verwerken in het NTTB Administratiesysteem (NAS).
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C.
Legitimatie
Alle spelers dienen tijdens competitiewedstrijden de Nationale Sportpas te kunnen tonen aan de
teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in artikel 8 lid 2 genoemde bevoegde functionarissen.
.
D.
Competitiebulletin
Programmawijzigingen, boetes, algemene mededelingen, aankondigingen e.d. staan vermeld in het
wekelijks te verschijnen competitiebulletin. Neemt goede nota van deze gegevens opdat u geen
belangrijke informatie mist.
E.
Teamopgave volgende competitie
De teamopgaven voor de volgende competitie najaar 2015 dienen uiterlijk 7 december 2015 in NAS te
zijn ingediend.
F.
Informatie
Alle laatste informatie van de NTTB / Afdeling Oost alsmede de uitslagen zijn te vinden op de website van
NTTB / Afdeling Oost, te weten www.nttb-oost.nl.
G.
Competitiemededelingen
Voor volledige spelregels kijk op de website van de NTTB: www.nttb.nl.
H.

Competitiereglement

Er wordt gespeeld onder de bepalingen van het competitereglement van NTTB en het
afdelingsreglement uitgave juni 2012.
I.

Boetelijst

Graag uw aandacht voor de boetelijst.
De boetes zullen consequent worden gehanteerd.
Let op de handtekening van de jeugdbegeleiders! Hier zal komend seizoen extra opgelet
worden en beboet worden. Beide teams zijn hier verantwoordelijk voor.
Boetelijst
De volgende boetes en straffen zullen zonder meer worden opgelegd bij:
1.

Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; per
soort gegeven

€

7,00

2.

Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter

€

7,00

3.

Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd

€

5,00

Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats
(verdere maatregelen kunnen volgen)

€

22,50

5.

Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd

€

7,00

6.

Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competitiewedstrijd, per persoon

€

5,00

7.

Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon

€

5,00

8.

Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier en/of in NAS;
per formulier

€

5,00

9.

Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de competitiewedstrijd, per wedstrijd

€

5,00

Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier

€

5,00

4.

10.
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11.

Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip)

€ 10,00

12.

Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van de handtekening van de
begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team

€

7,00

13.

Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden
beboet (verdere maatregelen kunnen volgen)

€

22,50

Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 113,50
€ 91,00
€ 68,00
€ 45,50
€ 22,50
€ 11,50

Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 113,50
€ 91,00
€ 68,00
€ 45,50
€ 22,50
€ 11,50

Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 227,00
€ 181,00
€ 136,00
€ 91,00
€ 45,50
€ 22,50

Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de competitieleider
is noodzakelijk)
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensklasse jeugd
landelijk A jeugd
overige klassen

€ 227,00
€ 181,00
€ 136,00
€ 91,00
€ 45,00
€ 22,50

14.

15.

16.

17.

18.

J.

/

Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS,
per formulier

€

10,00

Uitstel van competitiewedstrijden

Het is niet toegestaan dat wedstrijden worden uitgesteld!
Het is wel toegestaan dat wedstrijden worden omgewisseld (uit en thuis) of op een eerdere
datum worden gespeeld.
Wel dient de competitie leider VOORAF PER EMAIL op de hoogte te worden gebracht door
BEIDE VERENIGINGEN van een eventuele wijziging in speeldag/datum.
Uitstel van een competitiewedstrijd welke niet valt binnen de hierboven genoemde periode, is
slechts mogelijk na verkregen toestemming van de betrokken competitieleider.
Zonder gegronde redenen (ter beoordeling van de CL) wordt er GEEN toestemming
verleend.
Een tegenstander is niet verplicht om mee te werken aan het verplaatsen van een wedstrijd. Als
de tegenstander niet kan/wil meewerken aan het verzetten van een wedstrijd moet deze
gewoon gespeeld worden op de in het programmaboek vermelde datum!
www.nttb-oost.nl
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Promotie / Degradatie regeling Najaarscompetitie 2015

In principe promoveren alle nummers 1 uit de hoofdklasse t/m de 5e klasse naar een hogere
klasse en in principe degraderen de nummers 5 en 6 van de hoofdklasse alsmede de laatst
geëindigde van de 1e klasse t/m de 4e klasse naar een lagere klasse. De overige teams
handhaven zich in principe in dezelfde klasse.
Omdat bij de jeugdcompetitie het inschatten van de actuele speelsterkte altijd moeilijk is, wordt
de uiteindelijke indeling van de jeugdklassen gebaseerd op meerdere criteria waaronder
teamrating, recht op klasse (in principe), aanvraag hogere of lagere klasse en
reistijd/reisafstand. Teams die eruit springen qua criteria kunnen op basis daarvan in een
hogere of lagere klasse worden ingedeeld.
Teams die zich sterk genoeg achten voor de landelijke jeugdcompetitie kunnen hiervoor een
plek aanvragen bij de hoofdjeugdcompetitieleider (HJCL). Deze beslist hier uiteindelijk over,
mede afhankelijk van de beschikbare vrije plekken en mede op basis van de teamrating.
L.

Niet opkomen van een team / onvolledig opkomen van een team

Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenstander te wachten tot 60 min. na het vastgestelde
aanvangstijdstip. Bij het niet opkomen kan het betrokken team worden beboet en kan 10
winstpunten in mindering worden gebracht. De wedstrijd wordt opnieuw door de
competitieleider vastgesteld. (In principe na overleg met de benadeelde partij).
De wedstrijdsecretaris van een lidvereniging waarvan een onvolledig team gaat spelen / heeft gespeeld, kan een
beroep doen op overmacht. Dit beroep dient uiterlijk 24 uur na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd te zijn
ingediend bij de betrokken competitieleider. De competitieleider beslist of er inderdaad sprake is van overmacht. In
geval van overmacht wordt boete nr. 15 niet opgelegd.

M.

Gerechtigde speler

Voor tussentijdse teamwijzigingen heeft U de toestemming nodig van de competitieleider.
Indien U een speler wilt toevoegen aan een team, dan dient U de speler aan te melden bij de
competitieleider, conform het C.R. artikel 24 punt 5, en tevens als competitiegerechtigd lid op te
geven bij de ledenadministrateur. Indien niet aan één van deze twee voorwaarden wordt
voldaan zal de speler beboet worden. Verdere maatregelen kunnen volgen.
Invallers

In de hoofdklasse en klasse 1 t/m 4 geldt:
Wanneer een speler van een team verhinderd is mag een speler van dezelfde vereniging en
spelend in een lager team (met een hoger volgnr.) de speler vervangen als invaller met een
maximum van 5 x per competitie (ongeacht het team waarvoor de speler uitkwam);
In de 5e en startersklasse mag men (maximaal 5 x) onderling invallen, zie tevens reglement
wijziging.
Aan het begin van de competitie wordt een invalverboden lijst naar de vereniging gestuurd.
Deze invalverboden gelden per speler voor een bepaald team.
Vervanging van een geblesseerde speler tijdens een wedstrijd is niet toegestaan. In de praktijk
betekent het, dat een geblesseerde speler de set, waarin de speler geblesseerd raakt, verliest,
omdat de speler niet verder kan spelen. In geval dat de speler nog meer sets moet spelen, zijn
dit ook verliespunten voor de betreffende wedstrijd. Dit heeft echter geen invloed op de
persoonlijke resultaten.
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Aandachtspunten:
- Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd mag een speler, die hieraan deelneemt,
ook aan enige andere wedstrijd deelnemen;
- Jeugdleden mogen niet invallen in seniorenteams;
- Seniorleden mogen niet invallen in jeugdteams;
- Als invallers mogen alleen spelers gebruikt worden die voorkomen op de teamlijst.
- Bij beslissingwedstrijden (promotie) heeft iedere invaller toestemming nodig van de
betrokken competitieleider.
Sinds de ALV van november 2008 is het toegestaan dat een 4e speler, behorende tot hetzelfde
team mag worden opgesteld, alleen uitkomend in het dubbelspel.
Dubbelen met rolstoelspelers

In de laatste uitgave van de Tafeltennisspelregels (september 2005) is spelregel 2.8.3
aangepast. Regel 2.8.3 luidt nu als volgt:
2.8.3 Als twee spelers, vanwege een lichamelijke handicap in rolstoelen spelend, samen een
dubbel vormen, moet de serveerder eerst de bal in het spel brengen, vervolgens moet de
ontvanger de bal terugslaan, maar daarna mag elke speler van het invalide paar de bal
retourneren. Geen enkel deel van de rolstoel van een speler mag daarbij echter over het
denkbeeldige verlengde van de middellijn van de tafel komen. Als dit wel het geval is, zal de
scheidsrechter het punt toekennen aan het andere paar.
Het Hoofdbestuur heeft besloten dat deze spelregel ook van toepassing is voor een dubbel
bestaande uit een rolstoelspeler en een staande speler.
N.

Belangrijke informatie voor competitiespelers

Het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost wijst alle competitiespelers erop dat tijdens alle
competitiewedstrijden en toernooien gespeeld dient te worden met batjes en rubbers die op de
nieuwste ITTF- lijst staan.
De ITTF publiceert twee keer per jaar een nieuwe lijst met goedgekeurde rubbers. Deze lijst is
te bereiken via de site van de NTTB (Regelgeving Materialen). In deze lijst kunt u zoeken
naar het merk en type rubber dat u zoekt. Komt het gezochte rubber niet in de lijst voor, dan is
dit rubber verboden.
O.

Verboden te lijmen en te roken

Het is verboden om in tafeltennisaccommodaties te lijmen.
Het is verboden te roken in de speelzaal of in een ruimte die in open verbinding staat met die
speelzaal (artikel 6 lid 8 van het competitiereglement, landelijk deel).
P.

Protest in verband met het materiaal;

De te volgen procedure omtrent protest inzake materiaal.
Indien er een afwijking van het materiaal wordt geconstateerd zowel vooraf dan wel tijdens
een competitiewedstrijd, dan stelt de aanvoerder van het protesterende team, en indien beide
aanvoerders protesteren, stellen beide aanvoerders, afzonderlijk, een protest in tweevoud op,
waarin de geconstateerde afwijking (en ) wordt (en ) beschreven.
Eén exemplaar gaat naar de tegenstander terwijl het andere exemplaar, binnen 3 x 24 uur,
dient te worden ingediend bij de desbetreffende competitieleider.
Voor meer info zie het betreffende artikel van het competitiereglement.
Q.

Time-out tijdens wedstrijden

Per 1 januari 2010 is dat tijdens een set, dus niet per game, één (1) time-out mag
worden aangevraagd, net zoals het bij de landelijke competitie is toegestaan. Dit geldt per
speler of dubbelspelspelers. Deze time-out mag maximaal 1 minuut duren.
www.nttb-oost.nl
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Staken van een wedstrijd

We krijgen gedurende de competitie meerdere malen met spelers/speelsters te maken die zich
schuldig maken aan onacceptabel gedrag tijdens de competitiewedstrijden. We vinden dit met u
erg vervelend en willen u attent maken op een correcte handeling in zo'n geval:
-Maak de speel(st)er attent op het gedrag en dat u het niet acceptabel vindt. Indien u een
thuiswedstrijd speelt kunt u dit het beste laten doen door een bestuurslid en/of zaal
verantwoordelijke. Indien u een uitwedstrijd speelt kunt u dit door de begeleider en/of
aanvoerder van het team laten doen. Mocht er toevallig een afdelingsbestuurslid en/of
competitieleider in de zaal zijn kunt u die ook op de situatie attenderen, zij kunnen namelijk naar
de situatie handelen en adviseren.
- Mocht het zo onacceptabel zijn en blijven nadat u de speel(st)er er op attent gemaakt heeft,
dan kunt u melden dat u verder speelt onder protest.
- U meldt het incident op de achterkant van het wedstrijdformulier zo volledig mogelijk. Het liefst
met getuigen van de situatie en ondertekening aan de achterkant van het formulier.
- Nadat u het formulier heeft ingezonden meldt u het tevens per e-mail met alle feiten aan de
desbetreffende competitieleider.
- U mag in principe de wedstrijd niet staken, mocht het een zeer dreigende situatie zijn dan
kunt u daarvoor kiezen en zich bij de competitieleider beroepen op overmacht. De
competitieleider zal vervolgens beslissen of dit terecht was. (Mocht u er echt niet uitkomen dan
kunt u altijd proberen de competitieleider en/of een Afdelingsbestuurslid te bereiken,
bijvoorbeeld Sven Kaptein 06-12719256).
S.

Wedstrijdformulieren

De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het invullen van (m.u.v. teamgegevens*
van de bezoekende vereniging) en verzenden van het wedstrijdformulier. Het te laat inzenden
of onvolledig c.q. onjuist invullen wordt beboet. De thuisspelende vereniging is verplicht het
wedstrijdformulier in 3-voud in te vullen.
*de teamgegevens bestaan uit:
- Verenigingsnaam en teamnummer
- Voor en achternaam spelers
- Bondsnummers spelers
- Eventuele invaller uit team
- Wie er hebben gedubbeld Bij “dub” de eventuele extra
speler (4e speler/speelster)invullen die uitsluitend aan het dubbelspel deelneemt.
- Persoonlijke resultaten
De andere gegevens vallen onder de verantwoording van het thuisspelend team.
Het eerste exemplaar dient op de woensdag na de vastgestelde speelzaterdag van de wedstrijd
in het bezit te zijn van de competitieleider.
De wedstrijdformulieren van hoofdklasse t/m. 5e klasse dienen te worden gezonden, in een
voldoende, als brief, gefrankeerde enveloppe naar:
Brenda Kaptein
Binnenhof 13
8307 DG Ens
Wedstrijdformulieren m.b.t. de starterscompetitie dienen worden gezonden naar:
Hans Preuter
Meikever 13
7423 GK Deventer
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Het eerste (witte) wedstrijdformulier is bestemd voor de NTTB afdeling (competitieleider), het
tweede (gele) exemplaar is voor de thuisspelende (ontvangende) vereniging en het derde
(blauwe) voor de bezoekende vereniging.
LET OP: Het 2de en het 3de exemplaar moeten door beide verenigingen tenminste 4 weken
worden bewaard i.v.m. het eventueel verloren gaan van het originele wedstrijdformulier. De
competitieleider kan dan eventueel de duplicaten alsnog ter inzage opvragen.
Voorkom het ontvangen van boetes door, voor inzending van de wedstrijdformulieren
deze te controleren op de juiste en volledige invulling en naar het juiste adres te zenden.
Svp NIET MET ROOD OF MET GROEN SCHRIJVENDE PEN invullen, indien het
noodzakelijk is om een kopie te maken is deze namelijk zeer slecht leesbaar
Bedenk hierbij dat de gehele competitieadministratie gebaseerd is op de vermelde gegevens.
Elke foutieve en/of onvolledige invulling kost de competitieleider onnodig veel tijd.
Overzicht verantwoordelijkheden thuisspelend en bezoekend team
Op de laatste pagina leest u wie verantwoordelijk is voor het correct invullen van een
wedstrijdformulier.
Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het correct invullen van de groene onderdelen
en het uitspelende team voor het correct invullen van de blauwe onderdelen.
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Nederlandse Tafeltennisbond

Afdeling ………………….……….…… Datum ……………………..…. Wedstrijdnummer ………………..……
Formulier afkomstig van de vereniging ……………………………………………………………………………...…
Wedstrijd is aangevangen om ………… uur

Dames/Heren/Meisjes/Jongens *

Game nummer
1
1

a

x

2

b

y

3

c

z

2

3

4

5

Setuitslag

* doorhalen wat niet van toepassing is

Klasse ……………….. Groep ………..

Handtekening scheidsrechter(s)
of jeugdbegeleiders

alleen bij jeugd

4*
5

b

x

6

a

z

7

c

y

8

b

z

9

c

x

10

a

y

* Bij 4 invullen welke spelers het dubbelspel spelen

alleen bij jeugd

www.nttb.nl

TIBHAR

Einduitslag

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Ontvangende vereniging en teamnummer ……………………………………………………………………………………..
Naam speler

Bondsnummer Inv. Uit Gew.
team

Verl.

a

Naam aanvoerder:
Handtekening aanvoerder:

b
c
dub (d)
Bezoekende vereniging en teamnummer ……………………………….…………….………………………………………..
Naam speler

Bondsnummer Inv. Uit Gew.
team

Verl.

x

Naam aanvoerder:
Handtekening aanvoerder:

y
z
dub (w)
Het witte wedstrijdformulier is bestemd voor de NTTB (landelijke competitie)of NTTB afdeling (afdelingscompetitie), het gele voor de ontvangende
vereniging en het blauwe voor de bezoekende vereniging. Bij ‘dub’ de eventuele extra speler invullen die uitsluitend aan het dubbelspel deelneemt.
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