BANENSCHEMA NAJAARSCOMPETITIE 2019
Op doordeweekse competitiedagen dient het minimum aantal van 1 1/3 baan per thuisspelende ploeg
beschikbaar te zijn.
Verenigingen die op een bepaalde competitiedag over te weinig banen beschikken ten opzichte van het aantal
competitieteams, hebben de mogelijkheid hiervoor dispensatie aan te vragen om met bepaalde teams op een
andere tennisvereniging bij hen in de buurt competitie te spelen. Het is systeemtechnisch voor ons niet mogelijk
om de wedstrijdprogramma’s op een bepaalde dag op elkaar af te stemmen, dus de andere vereniging moet op
de betreffende competitiedag wel structureel over teveel banen beschikken. Als je dispensatie voor een ander
park wil aanvragen, dien je het maximaal aantal teams in te schrijven via MijnKNLTB.nl. Vervolgens kan je de
dispensatie-aanvraag én de opgave van de extra competitieteams (incl. bondsnummers en namen van de
teamleden) mailen naar: wedstrijdtennis@knltb.nl.
In de Najaarscompetitie 2019 gelden op zaterdag en zondag variabele begintijden (9.00-16.30 uur). De relatie
tussen het aantal banen en het aantal ploegen dat ingeschreven wordt, kan als volgt worden berekend:
1.
2.
3.

Bereken het totale aantal partijen van alle ingeschreven teams op de betreffende speeldag bij elkaar.
Deel dit aantal door twee (je hebt dan het fictief gemiddeld aantal partijen per wedstrijddag
van de teams die thuisspelen).
Het aantal banen dat jouw vereniging ter beschikking moet hebben, dient groter of gelijk te zijn aan de
uitkomst verkregen onder punt 2. gedeeld door acht (= aantal ronden per dag per baan). De uitkomst
dient op hele getallen naar boven te worden afgerond (bijv. 5,1 wordt 6).
Hier volgt een voorbeeld voor de berekening van het aantal banen dat nodig is bij variabele
aanvangstijden. Vereniging X wil op zaterdag 11 ploegen inschrijven (4 gemengd 17+, 4 heren 17+,
1 heren 35+, en 2 dames 17+ *).
4 gemengd 17+ maal 5 partijen
4 heren 17+ maal 6 partijen
1 heren dubbel 17+ maal 5 partijen
2 dames 17+ maal 6 partijen
Totaal aantal partijen

=
=
=
=

61 gedeeld door 2
30,5 gedeeld door 8 (niet-compact)

=
=

20
24
5
12
61
30,5
3,81 (wordt naar boven afgerond)

Er zijn dus minimaal 4 banen nodig.

Tenniskids (zondag)
Rood
> Totale speelduur van de dag is ongeveer 1 uur op 2 banen.
Oranje > Totale speelduur van de dag is 2 à 2½ uur op 3 banen.
Groen > 6 partijen à circa 45 minuten op bij voorkeur 2 banen.

Thuis-/thuisverzoek
Verenigingen die met vier of minder ploegen per dag(deel) inschrijven voor de Najaarscompetitie, kunnen
tijdens het digitaal inschrijven een verzoek indienen om deze ploegen gelijktijdig uit en thuis te laten spelen.
Dit kan voor de vereniging voordeel bieden in verband met barbezetting en het creëren van meer sfeer bij
thuiswedstrijden. Tip: let erop dat uw tennisvereniging over voldoende banen beschikt om alle ploegen
gelijktijdig thuis te laten spelen.

