Dynamic Tennis Bond Nederland

TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN)
Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012

BEGRIPPEN
Artikel 1

toernooi

Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen (zie voor meerkampen art. 5) dat binnen een vast
tijdsbestek wordt gespeeld en waaraan bij aanvang meer dan twee deelnemers, twee paar deelnemers of meer
dan twee teams behorende tot meer dan twee verenigingen deelnemen.

Artikel 2

toernooileider

Een door de organisatie aan te wijzen meerderjarig persoon, die met de algehele leiding van het toernooi is
belast.

Artikel 3

wedstrijdleiding

Eén of meerdere door de organisatie aan te wijzen personen, aan wie de toernooileider de uitvoering van de
wedstrijd technische onderdelen van een evenement heeft gedelegeerd. Deze personen mogen niet als speler
aan het toernooi deelnemen.

Artikel 4

bondsgedelegeerde

Een door het bestuur van de D.T.B.N. aangewezen functionaris die belast is met het toezicht op de organisatie
en het verloop van het evenement. Voornamelijk ziet hij/zij er op toe, dat men zich houdt aan de handhaving
van de toegekende licenties/ranking en de naleving van de spelregels.

Artikel 5

meerkamp

Een meerkamp is een wedstrijdenreeks, waaraan door drie of meer spelers wordt deelgenomen.

Artikel 6

A- toernooi

Tot de A- toernooien behoren de nationale kampioenschappen, die onder verantwoordelijkheid van de
D.T.B.N. plaatsvinden en waarbij de kosten worden gedragen door de D.T.B.N. De D.T.B.N. delegeert de
organisatie van het toernooi aan de Cie. T&W (commissie toernooien en wedstrijden van de D.T.B.N.)
Een A -toernooi is een toernooi, als omschreven in artikel 1, waarbij naast de artikelen 9 t/m 16 omschreven
onder “ALGEMENE REGELS” tevens de artikelen 17 t/m 22 omschreven onder “AANVULLENDE REGELS ATOERNOOI” van toepassing zijn.

Artikel 7

B- toernooi

Een B- toernooi is een officieel toernooi dat onder toezicht van de Cie. T&W plaatsvindt, maar waarvan de
verantwoordelijkheid en organisatie geheel berust bij één of meerdere verenigingen, welke aangesloten zijn bij
de D.T.B.N. en waarbij de kosten worden gedragen door deze vereniging(en)
Een B- toernooi is een toernooi, als omschreven in artikel 1, waarbij naast de artikelen 9 t/m 16 omschreven
onder “ALGEMENE REGELS” tevens de artikelen 23 t/m 28 omschreven onder “AANVULLENDE REGELS “BTOERNOOI” van toepassing zijn.

Artikel 8

C- toernooi

Een C- toernooi is een toernooi dat onder verantwoordelijkheid van één of meerdere verenigingen, welke
aangesloten zijn bij de D.T.B.N., wordt georganiseerd en waarbij de kosten worden gedragen door deze
vereniging(en) Een C- toernooi is een toernooi, als omschreven in artikel 1, waarbij naast de artikelen 9 t/m 16
omschreven onder “ALGEMENE REGELS” tevens de artikelen 29 t/m 34 omschreven onder “AANVULLENDE
REGELS “C- TOERNOOI” van toepassing zijn.
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ALGEMENE REGELS
Artikel 9

uitnodiging tot inschrijving

De bekendmaking en uitnodiging tot inschrijving dient minimaal 5 weken voorafgaand aan de toernooi dag bij
de verenigingen aanwezig te zijn. De sluitingsdatum van de inschrijving dient minimaal 2 weken voorafgaand
aan de toernooi dag te worden vastgesteld. De uitnodiging tot inschrijving dient vergezeld te gaan van een
duidelijk toernooireglement.

Artikel 10

financiële verplichtingen deelname

Personen die hebben ingeschreven voor een toernooi, dienen te allen tijde hun financiële verplichtingen na te
komen. Ook wanneer zij onverwacht niet kunnen deelnemen.

Artikel 11

spelen niet-gehele wedstrijd

Is er in de bepalingen van een toernooi sprake van wedstrijden die slechts uit één game bestaan, dan zijn de
volgende bepalingen van toepassing:
zodra één der spelers 10 punten heeft behaald moet(en) de speler(s) van kant wisselen en bij dubbelspel dient
het op dat moment ontvangende team tevens van ontvanger te wisselen.

Artikel 12

regels meerkampen

Bij een meerkamp zijn de volgende regels van toepassing:
1. Indien in een meerkamp meerdere spelers van een zelfde vereniging uitkomen, dienen deze reeds in de
eerste ronden tegen elkaar te spelen, om mogelijk ongewenste invloeden op de einduitslag zo klein mogelijk te
maken. Bij een driekamp speelt eerst A tegen B, daarna de verliezer van deze wedstrijd tegen C en vervolgens
speelt C tegen de winnaar van de eerste wedstrijd.
2. bij gelijke eindstand van twee of meer deelnemers/teams in de poule, wordt het resultaat als volgt bepaald:
a. Het hoogste aantal gewonnen games
b. Het hoogste saldo van vóór- en tegenpunten van “alle” wedstrijden in de poule
c. Het hoogste aantal vóór punten van “alle” wedstrijden in de poule
d. Het hoogste saldo van vóór- en tegenpunten uit de onderlinge wedstrijden
e. Het hoogste aantal vóór punten uit de onderlinge wedstrijden
f. Het “lot”
* Heeft een speler -door welke omstandigheden dan ook- niet alle partijen gespeeld, dan worden de uitslagen
van de gespeelde partijen uit de eindstand verwijderd.

Artikel 13

protesten deelnemer

Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding kan een deelnemer alleen tijdens het toernooi protesteren bij de
toernooileider en/of de bondsgedelegeerde indien het een A- toernooi betreft.
Indien de deelnemer in het gelijk wordt gesteld, geeft de toernooileider of de bondsgedelegeerde aan of, en zo
ja op welke wijze, de gevolgen van de onjuiste beslissing ongedaan gemaakt worden. Tegen een beslissing van
de scheidsrechter kan nimmer geprotesteerd worden.

Artikel 14

uitsluiting van verdere deelname

De toernooileider kan een deelnemer het spelen c.q. het verder spelen van één of meer wedstrijden van het
toernooi ontzeggen indien:
1. de deelnemer geen geldige toernooilicentie heeft of in een verkeerde (te lage) toernooiklasse of
leeftijdscategorie uitkomt, zoals bepaald in het toernooireglement;
2. de deelnemer zich niet houdt aan een hem door de toernooileider gegeven aanwijzing en/of
opdracht;
3. een deelnemer zich onttrekt aan zijn/haar plicht om een wedstrijd als scheidsrechter en/of
als lijnrechter op te treden;
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4. een deelnemer niet op de aangegeven aanvangstijd, mits ruim van te voren (minimaal een half
uur) bekend, van de wedstrijd aanwezig is;
5. een deelnemer handelingen en/of overtredingen pleegt, die onrechtmatig zijn of die aan derden
schade berokkenen.
6. een deelnemer speelt met niet goedgekeurd racket.

Artikel 15

bevoegdheden bondsgedelegeerde

De beslissingen van de bondsgedelegeerde betreffende de uitleg van de reglementen zijn bindend. Indien de
bondsgedelegeerde bij de uitvoering van zijn taak belemmerd wordt c.q. indien de toernooileider weigert de
hem gegeven aanwijzingen op te volgen, heeft de bondsgedelegeerde het recht om het evenement geheel of
gedeeltelijk af te gelasten.
De consequenties van een dergelijke afgelasting komen voor rekening van de organisator van het evenement.

Artikel 16

risico

Toernooien worden georganiseerd voor rekening en risico van de organisator (o.a. EHBO), tenzij vooraf anders
is overeen gekomen.

AANVULLENDE REGELS A-TOERNOOI
Artikel 17

inschrijving

Alleen leden van de D.T.B.N. kunnen deelnemen.

Artikel 18

organisatie

De organisatie van het toernooi vindt plaats onder verantwoording van de Cie. T&W van de DTBN, waarbij deze
van één of meerdere verenigingen assistentie kan inroepen bij de voorbereiding en/of het bemannen van het
wedstrijdsecretariaat op de toernooi dag zelf. De aanwezigheid van een bondsgedelegeerde is vereist.
Het is de bondsgedelegeerde en de toernooileider verboden om zelf als speler aan het toernooi deel te nemen.

Artikel 19

licentie/ranking

Een deelnemer moet op verzoek van de toernooileider of de bondsgedelegeerde zijn/haar lidmaatschaps- cq
licentiekaart kunnen tonen.
Behaalde resultaten tellen mee voor een plaats op de ranking lijst of het dan geldende licentiesysteem op basis
van rating.

Artikel 20

speelwijze en toernooireglement.

De speelwijze en het toernooireglement worden opgesteld door de Cie. T&W.
Voor het toernooi gelden de laatstelijk gewijzigde spelregels zoals die zijn vastgesteld op de ALV.

Artikel 21

wedstrijdleiding

Voor de eerste afvalwedstrijden na de poule wedstrijden worden de scheidsrechters aangewezen door de
wedstrijdleiding. In de volgende afvalwedstrijden moeten de verliezers de eerstvolgende wedstrijd scheidsen/of lijnrechter zijn.
Halve en hele finalewedstrijden in de hoogste categorie worden voor zover mogelijk geleid door
bondsscheidsrechters.

Artikel 22

accommodatie

De accommodatie waarin het toernooi plaatsvindt, behoeft de goedkeuring van de Cie. T&W.
Voor de speelvelden en speelruimte gelden de regels zoals genoemd in artikel 1 van de laatstelijk gewijzigde
spelregels zoals die zijn vastgesteld op de ALV. Dispensatie voor afwijkende maten is niet toegestaan.
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AANVULLENDE REGELS B-TOERNOOI
Artikel 23

inschrijving

Alleen leden van de D.T.B.N. kunnen deelnemen.*
De speelwijze en klassenindeling moeten vooraf en in overleg met de Cie. T&W worden bepaald.
* Bij niet geheel voldoen aan de gestelde voorwaarden kan door het bestuur van de DTBN, na overleg met de
commissie toernooien en wedstrijden, dispensatie worden verleend.

Artikel 24

organisatie

De organisatie van het toernooi vindt plaats onder verantwoording van één of meerdere verenigingen welke
aangesloten zijn bij de D.T.B.N. De toernooidatum moet bij voorkeur tenminste vier maanden van te voren in
overleg met de Cie. T&W worden vastgesteld.
Dit is i.v.m. het plannen van een acceptabele spreiding over het jaar van te organiseren toernooien.
De aanwezigheid van een bondsgedelegeerde is vereist.
Het is de bondsgedelegeerde en de toernooileider verboden om zelf als speler aan het toernooi deel te nemen.

Artikel 25

financiën

De gehele financiële verantwoording en afwikkeling wordt verzorgd door de organiserende verenigingen. Voor
eventuele subsidie van de D.T.B.N. kan men in aanmerking komen, nadat een door de vereniging(en)
opgestelde begroting door de D.T.B.N. is goedgekeurd. Daarna vindt –indien gevraagd onder overlegging van
de gewenste bescheiden- verantwoording aan de D.T.B.N. plaats.

Artikel 26

licentie/ranking

Een deelnemer moet op verzoek van de toernooileider of de bondsgedelegeerde zijn/haar lidmaatschaps- cq
licentiekaart kunnen tonen. Behaalde resultaten tellen mee voor een plaats op de ranking lijst of het dan
geldende licentiesysteem op basis van rating. De organisatie is verplicht om binnen een maand na het toernooi
de uitslagen van alle gespeelde wedstrijden door te geven aan de Cie. T&C.

Artikel 27

speelwijze en toernooireglement.

Het toernooireglement, de poule-indeling en het baan-tijdschema moeten ter goedkeuring worden ingediend
bij de Cie. T&C.
Voor het toernooi gelden de laatstelijk gewijzigde spelregels zoals die zijn vastgesteld op de ALV.

Artikel 28

accommodatie

Voor de speelvelden en speelruimte gelden de regels zoals genoemd in artikel 1 van de laatstelijk gewijzigde
spelregels zoals die zijn vastgesteld op de ALV.

AANVULLENDE REGELS C-TOERNOOI
Artikel 29

inschrijving

Alleen leden van de DTBN kunnen deelnemen.

Artikel 30

organisatie

De organisatie van het toernooi vindt plaats onder verantwoording van één of meerdere verenigingen welke
aangesloten zijn bij de D.T.B.N. De toernooidatum moet bij voorkeur tenminste vier maanden van te voren in
overleg met de Cie. T&W worden vastgesteld. Dit is i.v.m. het plannen van een acceptabele spreiding over het
jaar van te organiseren toernooien.
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Artikel 31

financiën

De gehele financiële verantwoording en afwikkeling wordt verzorgd door de organiserende vereniging(en).
Subsidiëring kan onder door de DTBN te bepalen voorwaarden plaatsvinden (zie verder onder ‘bijlage Ctoernooien’).

Artikel 32

licentie/ranking

Behaalde resultaten in een C- toernooi tellen niet mee voor een plaats op de rankinglijst en of het dan
geldende licentiesysteem op basis van rating.

Artikel 33

speelwijze en toernooireglement.

De organisatie is vrij in het bepalen van de speelwijze, de poule-indeling en het baan-tijdschema.
Voor het toernooi gelden de laatstelijk gewijzigde spelregels zoals die zijn vastgesteld op de ALV.

Artikel 34

accommodatie

Het is wenselijk dat voor de speelvelden en speelruimte de regels gelden zoals genoemd in artikel 1 van de
laatstelijk gewijzigde spelregels zoals die zijn vastgesteld op de ALV.
Afwijkende maten zijn toegestaan, mits de veiligheid van de spelers gewaarborgd blijft.

BIJLAGE TOERNOOIEN
FINANCIËN
A-toernooien: uitsluitend NK’s
Minimaal 2 weken voordat de inschrijfformulieren verzonden worden (i.v.m. hoogte inschrijfgelden) naar de
verenigingen dient er een door de DTBN (penningmeester) goedgekeurde begroting te zijn. Alle inkomsten en
uitgaven (eventueel met uitzondering van door de organiserende vereniging binnengehaalde kleine
sponsorcontracten –bv. advertenties in het programmaboekje- waarover tevoren afspraken zijn gemaakt)
komen voor rekening van de DTBN. De organiserende vereniging verplicht zich hierin volledige openheid te
geven en kan niet zelfstandig handelen. De DTBN bepaalt het aantal prijzen en koopt deze in, tenzij
nadrukkelijk anders is overeengekomen.
B- toernooien: masters e.a.
a. masters: deze toernooien dienen in belangrijke mate ter verkrijging van rankingpunten. Hiervoor geldt
hetzelfde als voor A- toernooien.
b. overige ‘ranking’ toernooien
Erkenning door de DTBN als B - toernooi. Inzicht in de inkomsten en uitgaven. Derhalve ruim tevoren een
begroting indienen en helderheid, binnen 2 maanden na organisatiedatum, in de financiële afwikkeling.
De DTBN kent maximaal € 150,00 toe, indien aan alle voorwaarden is voldaan.
C-toernooien
Toernooien waaraan niet-leden van de DTBN deelnemen zijn in uitzonderingsgevallen mogelijk, indien zij een
duidelijk promotioneel karakter hebben.
Uitgangspunt is dat leden-verenigingen niet structureel toernooien organiseren waaraan niet-leden kunnen
deelnemen. Men kan alleen dan in aanmerking komen voor subsidiëring indien ze voldoen aan de volgende
uitgangspunten:
a. Ze dienen nieuw en eenmalig te zijn.
b. Duidelijk moet worden aangetoond dat ze beogen de dynamictennis sport in een bepaalde regio te
promoten.
c. Er dient een duidelijk plan van aanpak te liggen voor ondersteuning bij een follow-up in de desbetreffende
regio.
Vanwege het wervende karakter kan financiële ondersteuning plaatsvinden uit de promotiegelden.
Voor alle toernooien geldt dat er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de inschrijfgelden.
In incidentele gevallen mag het bestuur van de DTBN van bovenstaande afwijken.
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