Uitgangspunten externe competitie (KNLTB) en procedure bij loting
De belangstelling om competitie te spelen op sommige dagdelen is dusdanig groot dat niet
altijd alle ingeschreven teams geplaatst kunnen worden. Hieronder volgen de gehanteerde
uitgangspunten en de procedure in geval van loting als er sprake is van een overschot aan
ingeschreven teams. De uitgangspunten en lotingsprocedure zijn met het Bestuur van Sla
Raak afgestemd.
Dit reglement geldt voor alle externe competities, dus voorjaar, najaar en winter.
Definities:
Competitie: Alle KNLTB-competities op een zekere dag of dagdeel.
VCL: Verenigingscompetitieleider
ALV: Algemene Ledenvergadering
Uitgangspunten:
1. Sla Raak is een vereniging voor recreatieve én prestatieve spelers met de nadruk
op recreatief tennis.
Voor veel spelers gelden beide instellingen overigens gelijktijdig. Op zowel recreatief
als prestatief gebied worden er binnen Sla Raak veel evenementen georganiseerd.
2. Behoud van behaalde klassen.
De KNLTB-competitie kent meerdere klassen. Een klasse wordt opgebouwd indien een
team promoveert. Indien een klasse gedurende een seizoen niet wordt ingevuld, dan
raken we die klasse als club kwijt. Deze moet dan weer vanaf de laagste klasse worden
opgebouwd. Voor de laagste klasse is een vrije inschrijving. De KNLTB kán
dispensatie verlenen en een team direct in een hogere klasse plaatsen, of een dergelijk
verzoek wordt gehonoreerd moeten we dan afwachten. We hanteren als uitgangspunt
dat we een behaalde klasse graag willen behouden en dispensatie altijd zullen
aanvragen indien klasse verlies dreigt.
3. Sla Raak streeft naar een zo breed mogelijk aanbod van de diverse klassen.
Daarmee kunnen we voor zoveel mogelijk leden de externe competitie toegankelijk
maken. Er dient ook een evenwichtige samenstelling over de diverse klassen te zijn.
‘Vraag en aanbod’ dienen we hier zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
4. Alle inschrijvingen honoreren.
We streven ernaar om alle inschrijvingen te honoreren. Teams kunnen verzocht
worden op een andere speeldag competitie te gaan spelen, om dit uitgangspunt te
kunnen bereiken.
5. De baancapaciteit bepaalt het maximaal aantal te plaatsen teams per competitie.
Sla Raak heeft 9 banen ter beschikking, waarvan er maximaal 8 beschikbaar zijn voor
de competitie. Eerder is er binnen Sla Raak afgesproken om tijdens competitiedagen
altijd een ‘recreatieve’ baan vrij te houden. In sommige gevallen (drukke speeldagen)
kan hiervan worden afgeweken.
Het maximumaantal in te delen teams wordt bepaald conform de KNLTB-regels.
Rekenvoorbeeld: Voor seniorenteams vereisen de huidige KNLTB-regels dat er 1⅓
baan per thuisspelend team beschikbaar is. Maximaal 12 teams kunnen geplaatst
worden hetgeen maximaal 6 thuisspelende teams betekent (6 maal 1⅓ is 8 banen).
Voor de winterperiode geldt bij senioren momenteel dat er minimaal 2 banen
beschikbaar moeten zijn. Het maximumaantal teams komt daarmee op 4 per dagdeel.
Bij juniorenteams is het maximumaantal te plaatsen teams afhankelijk van welke
competitie gespeeld wordt.

Bij een overschot aan ingeschreven teams zal de VCL eerst beoordelen of de
verhuurbaan van Sla Raak als extra baan ingezet kan worden, alvorens uitvoer te
geven aan de procedure bij loting.
Op sommige speeldagen kan zowel een senioren- als een juniorencompetitie gespeeld
worden. De VCL verdeelt de beschikbare banen over deze twee groepen.
6. Een seniorenteam schrijft zich bij voorkeur in met minimaal 6 deelnemers.
Een Jeugdteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers.
Tijdens de vrijdagavond competitie is er een verplicht aantal van minimaal 6
personen. Overige dagen is dit momenteel hooguit een voorkeur. Incomplete
seniorenteams (<6) kunnen worden aangevuld. De persoon, die wordt toegevoegd
heeft minimaal dezelfde speelsterkte als de zwakste speler van het team. De VCL
zal bijplaatsing met de teamcaptain overleggen.
7. Jeugdleden schrijven individueel in:
 Selectiespelers zijn contractueel verplicht competitie te spelen.
 Spelers mogen aangeven met wie ze in een team willen, maar de JC deelt
samen met de trainers de teams in.
 Voor kinderen t/m 10 jaar beoordelen de trainers of het niveau al voldoende
is om competitie te gaan spelen.
8. Elk teamlid is beschikbaar op minimaal 4 van de 7 speeldagen. (Jeugdleden
minimaal 5)
9. Bij een overschot aan teams zal uiteindelijk geloot worden.
Per competitie kan een loting plaatsvinden. Uitgelote teams kunnen zich alsnog voor
een andere speeldag inschrijven, voor zover er geen sprake is van een overschot op de
betreffende competitie. Wellicht kan er uitgeweken worden naar collega-verenigingen.
Dit is echter GEEN zekerheid!
10. Uitgelote teams krijgen tijdens de eerstvolgende competitie een voorkeurspositie
om geplaatst te worden.
Met eerstvolgende competitie wordt bedoeld de competitie die in dezelfde periode
plaats vindt als welke waarvoor de teams werden uitgeloot (voorjaar-voorjaar, najaarnajaar en winter-winter).
Uitgangspunt daarbij is dat het team voor tenminste uit 4 dezelfde personen bestaat.
Een uitgeloot team zal de eerstvolgende competitie automatisch geplaatst worden,
tenzij de omstandigheden dit onmogelijk maken. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere
teams voor een klasse zijn uitgeloot.
Bij jeugdleden geldt de voorkeurspositie individueel.

Procedure bij over inschrijving:
A. De VCL beoordeelt de mogelijkheden om capaciteit uit te breiden. (zie 5.)
B. De VCL bepaalt welke klassen we per onderdeel (Meisjes, Jongens, Dames,
Heren, Gemengd) en per competitie opstellen, afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. (zie 3.)
C. De VCL beoordeelt welke teams voor welke klasse in aanmerking komen. Het
DSS vormt daarbij de basis.
D. Indien meerdere teams in aanmerking komen voor een klasse zal de VCL:
a. De betreffende teams verzoeken (zie 4.) zich voor een andere competitie in
te schrijven.
b. Teams, voor de betreffende klasse, met minder dan 6 leden, niet plaatsen.
c. Alle betrokken teams informeren over de te volgen procedure.
d. Een loting organiseren met de betrokken teamcaptains, waarbij tenminste
ook een bestuurslid aanwezig is.

e. Uitgelote teams in de gelegenheid stellen zich in te schrijven voor een
andere competitie.
f. Geplaatste teams verzoeken uitgelote spelers in hun team op te nemen, als
vaste speler of invaller.
Lotingsprocedure:













Teams die bij de vorige loting (voorgaand jaar) uitgeloot zijn geweest worden
uitgesloten van loting.
Uitzondering op deze regel kan het aantal uitgelote teams in een bepaalde klasse zijn
(zie punt 10 hier boven).
Alle overige teams doen mee in de loting
Deze teams worden elk vermeld op een lot en afzonderlijk in een gesloten envelop
gedaan. De gesloten enveloppen worden bij elkaar op tafel gelegd.
Alle teamcaptains nemen bij toerbeurt een envelop van de tafel en lezen voor welk team
vermeld staat.
De eerste 8 teams die getrokken worden komen samen met de, het jaar eerder uitgelote 4
teams in aanmerking voor een plaats op de vrijdag avond (het maximumaantal dat Sla
Raak kan plaatsen is 12). In dit voorbeeld gaan we uit van 16 inschrijvingen.
Een team dat in een jaar wordt uitgeloot, dan een jaar speelt en vervolgens weer wordt
uitgeloot is daarna 2 jaar vrij van deelname aan de loting. In 5 jaar tijd kun je dus
maximaal 2x uitgeloot worden.
Alleen als we banen beschikbaar hebben gekregen bij omliggende clubs kunnen we
meer dan 12 teams mee laten doen op de vrijdag avond. Dit is afhankelijk van of en
hoeveel banen we beschikbaar krijgen.
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 5 jaar procedure is dat een team gelijk
is aan het team van vorig jaar. Dat houdt in dat tenminste 4 dezelfde spelers worden
ingeschreven als de vorige gelijksoortige competitie. Is dat niet het geval dan gaat
opnieuw de lotingsprocedure in alsof men niet eerder heeft meegedaan.

De VCL zal handelen naar de geest van bovenstaande regels. Aangezien we onmogelijk
alle toekomstige situaties kunnen voorzien en in regels kunnen vangen, beslist uiteindelijk
het bestuur van Sla Raak (conform statuten).
Teams en leden, die misbruik maken van de regels, kunnen worden uitgesloten van de
(toekomstige) competities. Het betreft hier bijvoorbeeld ‘fake’-inschrijvingen om
bijplaatsing van leden of uitloting te voorkomen.

