Berekenen teamgemiddelde en indeling klasse
Berekenen teamgemiddelde
Voor het inschrijven van een team in de juiste klasse, is het van belang te weten wat het teamgemiddelde
van het team is.
Stap 1
• Het teamgemiddelde van een team in een competitiesoort waarin zowel enkel- als dubbelspellen
worden gespeeld, wordt berekend door de som van de enkelspel- en dubbelspelrating.
• Voor competities met alleen dubbelspellen geldt de som van twee maal de dubbelspelrating
Stap 2
• De som wordt vervolgens door het aantal spelers gedeeld
Voorbeeld: Onderstaand team van vereniging X wil gemengd dubbel 17+ competitie op zaterdag gaan
spelen:
Bas
Victor
Merel
Tanja

2 x 6,0982 (actuele dubbelrating) = 12,1964
2 x 6,7296 (actuele dubbelrating) = 13,4592
2 x 7,0031 (actuele dubbelrating) = 14,0062
2 x 8,2084 (actuele dubbelrating) = 16,4168

Het teamgemiddelde is: 12,1964 + 13,4592 + 14,0062 + 16,4168 = 56,0786 : 4 = 14,0197

Indelen passende klasse voor- en najaarscompetitie
In de klassenvolgorde is de gemiddelde speelsterkte van elke soort en klasse weergegeven. Door het
teamgemiddelde te vergelijken met de klassenvolgorde, kan bepaald worden in welke klasse het team het
beste kan worden ingeschreven.
Het puntengemiddelde van bovengenoemd team is gelijk aan of hoger dan 12,77 maar kleiner dan 14,06.
Op basis hiervan adviseren we dit team in te schrijven in de 3e klasse. Wil het team extra uitdaging, dan is
inschrijving in de 2e klasse ook een optie. Kijk per team wat de beste keus is!

In MijnKNLTB wordt bij de inschrijving het teamgemiddelde automatisch berekend als de spelers
worden toegevoegd.
8&9-Tennis
8&9-Tennis 17+ Donderdagavond / Zondag / (Vrijdagavond in de VJC)
Deze competitiesoort is expliciet voorbehouden aan beginnende categorie 8&9 spelers.
Speelsterkte 8&9 spelers met (enige) wedstrijdervaring
1e klasse
2e klasse
Speelsterkte 8&9 spelers zonder wedstrijdervaring (beginnende tennissers)

Tips voor indelen juiste klasse
• Overleg met trainer om juiste niveau te achterhalen
• Gebruik opgebouwde rechten alleen als het ook past bij het niveau van het team
• Naast promotie kan ook degradatie worden aangevraagd
• Blijf dicht bij de gemiddelde speelsterkte
Inschrijving in klasse met en zonder rechten
Een vereniging heeft een recht in een klasse als een team het voorgaande jaar de klasse behouden heeft óf
gepromoveerd is naar de betreffende klasse. Als VCL bepaal je welk team van die rechten gebruik maakt.
Vaak worden de rechten gegeven aan teams die het voorgaande jaar ook in die klasse hebben gespeeld of
daarnaartoe zijn gepromoveerd. Dit is echter geen verplichting. Als VCL bepaal je samen met bestuur het
beleid hierover.
Zijn er meer teams die willen spelen in een klasse dan dat er rechten zijn, dan kan voor deze teams
promotie worden aangevraagd. Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwe teams die binnen de eigen vereniging zijn
gevormd of teams die eerder bij een andere vereniging lid waren. Komt een geheel team over van een
andere vereniging, dan neemt dat team dus geen rechten mee. Een teamrecht van een vereniging is
namelijk niet overdraagbaar naar een andere vereniging.
Als je een team in een bepaalde klasse wilt laten spelen en er is geen recht, dan schrijf je het team in de
laagste klasse in en vraag je promotie aan. Toekenning hangt af van het aantal beschikbare plaatsen in de
klasse en is dan ook geen garantie. Klassen hebben een piramidale opbouw, wat betekent dat in de hoogste
klasse van een soort het minst aantal teams spelen. Is er plaats voor nieuwe teams dan wordt toekenning
gebaseerd op teamgemiddelde, motivatie en soms ook de reisafstand van de teams die promotie voor deze
klasse hebben aangevraagd. Is er geen plek, dan zal uiteraard geprobeerd worden het team in de klasse
gelijk daaronder te plaatsen. Dit systeem geldt voor alle promotieverzoeken binnen alle klassen.

