
 

Informatie en bepalingen toernooien op actuele rating  
 

Rating 

In het enkelspel wordt gekeken naar de actuele rating van een speler. 

In het dubbelspel wordt de actuele rating van beide spelers opgeteld en gedeeld door twee. 

 

Bandbreedte 

Er geldt een maximale bandbreedte van 1,0000. 

 

 
Bij een beperkt aantal inschrijvingen kan de toernooileider in overleg met de bondsgedelegeerde 

de bandbreedte van de hoogste categorie, de zogenaamde topshift, vaststellen.  

 

Het laagste schema bij een toernooi, de zogenaamde downshift, mag bij toernooien vanaf de 

8,0000 onbeperkt naar beneden toe worden getrokken. Dit om te voorkomen dat toernooien 

teveel schema’s aanbieden. Een schema vanaf categorie 8,0000 kan dus spelers met een 

actuele rating van bijvoorbeeld 9,4567 bevatten. De maximale bandbreedte van 1,0000 geldt 

hier niet. 

 

Bijzondere toernooibepalingen 

Voor goedgekeurde toernooien gelden de bijzondere toernooibepalingen zoals vermeld in het 

toernooireglement (artikel 17 en 18, pag. 14/15)(hiervoor kunnen ook de standaard bijzondere 

toernooibepalingen worden gebruikt). Voor toernooien op actuele rating dienen ook 

onderstaande voorbeeldbepalingen opgenomen te worden:  
 

 Bij geringe deelname in een ratingonderdeel kan de toernooileider in samenspraak met 

de bondsgedelegeerde besluiten dat een of meerdere rubrieken (categorieën) volgens 

poulesysteem worden gespeeld.  

 Maximale schemagrootte is XXX deelnemers. 

 Indien een ingeschreven speler of dubbelspelpaar niet binnen een wenselijke 

bandbreedte kan worden ingedeeld, dan kan een inschrijving worden geweigerd. 

 De volgende categorieën worden aangeboden: Enkelspel en dubbelspel op actuele 

rating: (HE / DE / HD / DD en GD, sterkste inschrijver is leidend voor het bepalen van de 

vanaf waarde in bandbreedte), eventueel in combinatie met een leeftijdscategorie. 

 De indeling in de diverse rating rubrieken geschiedt in schema’s met een maximale 

bandbreedte in rating van 1,0000 tenzij de toernooileider met uitdrukkelijke toestemming 

van de bondsgedelegeerde in een topshift en/of downshift anders beslist. Indeling in 

schema’s met een kleinere bandbreedte is altijd mogelijk. 

 De actuele rating wordt niet eerder bepaald dan de maandag 14 dagen voor aanvang 

van de eerst gepubliceerde speeldag van het toernooi aan de hand van de op dat 

moment van toepassing zijnde rating volgende de gegevens de KNLTB, tenzij de 

toernooileider met uitdrukkelijke toestemming van de bondsgedelegeerde anders 
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beslist.  

 De inschrijving sluit op DD-MM-JJJJ.  

 De loting vindt plaats op DD-MM-JJJJ. 

 

Toelichting 

Tot slot enkele van belang zijnde zaken bij open toernooien op rating die bij eerdergenoemde 

punten niet aan de orde zijn geweest: 

 Meer dan 1 keer inschrijven in een categorie is per definitie niet mogelijk. 

 Er is geen afwijking mogelijk van de vastgestelde (grenswaarde) bovengrens. 

 De via het toernooiprogramma opgehaalde actuele rating die gebruikt wordt bij de 

indeling, plaatsing en loting dient, ter raadpleging, tot en met de finaledag bewaard te 

worden door de toernooileiding. 

 Na loting kunnen in overleg met de bondsgedelegeerde onder voorwaarden eventueel 

nieuwe spelers worden toegelaten. Hiervoor dient naast een open plek in het schema de 

oorspronkelijke plaatsing niet in het geding te komen en de rating van de (extra) 

deelnemer op het moment van de oorspronkelijke rating bepaling/loting te kunnen 

worden herleid. 

 Eventuele afvallers die vanwege het niet in kunnen delen in een wenselijke bandbreedte 

geweigerd worden, dienen geïnformeerd te worden zodat zij nog in staat zijn om voor 

een ander toernooi in te schrijven. 

 

 
NB: Spelers met speelsterktecategorie 1 mogen alleen inschrijven voor een open toernooi op rating indien aan de 

volgende twee voorwaarden wordt voldaan: 

 Het open toernooi op rating wordt in combinatie met een Nationaal Ranglijsttoernooi (NRT) op hetzelfde park 

en in dezelfde week georganiseerd; 

 De grenswaarde is gelijk aan sterkste inschrijver/inschrijfster. 

In alle andere gevallen is inschrijving niet toegestaan. 


