Competitiereglement
Dit reglement is opgesteld door de Verenigingscompetitieleider (VCL) en op 4november
2013 goedgekeurd door het bestuur. De regels zijn met ingang van de voorjaarscompetitie
2014 van kracht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB.
Er kan alleen als team worden ingeschreven. Kun je geen team formeren, dan kun je
jezelf opgeven als reserve.
De captains zijn verantwoordelijk voor naleving van alle regels. De boetes worden door
het hele team betaald.
De competitie bestrijkt meestal 7 wedstrijddagen. Voor de exacte speeldata raadpleeg de
website www.knltb.nl. Zowel op zaterdag als op zondag wordt met variabele begintijden
gespeeld.
Aan deelname van de competitie zijn kosten verbonden. Deze worden per team
berekend en moeten vooraf aan LTV Munsel betaald worden. De precieze bedragen
worden voorafgaand aan de competitie bekend gemaakt.
De teams zijn verplicht de benodigde competitieballen van de vereniging af te nemen.
Deze ballen moeten tegelijk met de competitiekosten worden betaald aan de vereniging.
Elk team dient er voor te zorgen dat op alle speeldata tenminste 4 spelers/speelsters
beschikbaar zijn. Als een team niet compleet de competitiewedstrijd speelt ,dan legt de
KNLTB de vereniging een boete op. Deze boete wordt op het team verhaald.
Op het terugtrekken van een team staat een boete van de KNLTB. Indien de
terugtrekking wordt veroorzaakt door het team of spelers daarvan, dan wordt de boete op
hen verhaald.
Eventuele boetes veroorzaakt door (nalatigheid van) het team zullen op het team
verhaald worden. Dit betreft o.a. boetes voor het te laat invoeren van uitslagen, niet
(compleet) verschijnen, niet op tijd verschijnen, terugtrekking van het team uit de
competitie e.d.
Voorjaars- en wintercompetitie is niet hetzelfde. Verworven rechten voor
voorjaarscompetitie gelden niet voor wintercompetitie en vice versa.
Een team dat niet meewerkt aan een goed verloop van de competitie(dag) kan de
deelname aan de competitie ontzegd worden.
In eerste instantie is de captain verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de
competitiewedstrijden en -dag. Daarna de T.C.
Het bestuur heeft strengere voorwaarden en regels gesteld inzake aanvang en einde
van de wedstrijden, sluiting van de kantine e.d. De captains zijn verantwoordelijk voor
naleving van deze regels. Deze regels zijn ingesteld omdat ons park in een woonwijk ligt
en we de omgeving geen overlast willen bezorgen. Denk hierbij aan: sluiting van het
Paviljoen om 00.30 uur en geen overlast bezorgen voor de buurt bij vertrek.
Bij te veel belangstelling voor een competitiedag wordt er geloot (in aanwezigheid van
teamcaptain of afgevaardigde van team).
Wachtlijsten winter- en voorjaarscompetitie zijn niet hetzelfde. Voor elke wachtlijst moet
je apart inschrijven.
Als een team opsplitst, en er is niet voldoende ruimte om beide teams te plaatsen, moet
er geloot worden. De teamcaptain heeft niet automatisch het verworven recht van het
opgesplitste team in de competitie. Is er voor de gewenste dag een wachtlijst dan loten
de teams op de wachtlijst ook mee.
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Teams (ook op de wachtlijst) moeten grotendeels hetzelfde blijven.
Je wordt gezien als vast in een team als je minimaal 4 keer hebt meegespeeld.
Teams op de wachtlijst moeten zich elk jaar opnieuw aanmelden.
Indien er in volgende competities weer geloot moet worden, heeft het team met de
meeste wachtjaren de eerste rechten. Jaar van inschrijven is de peildatum.
Teams van zaterdag- of zondagcompetitie mogen, indien zij niet geplaatst dan wel
ingeloot worden voor de vrijdag, terug naar de zaterdag/zondag.
Nieuwe teams die niet op de gewenste dag geplaatst kunnen worden, komen op de
wachtlijst. Teams die al op de wachtlijst staan gaan voor. Tijdstip van inschrijven is jaar
en niet maand, week of dag.
Dispensatie (voor 2x spelen per week/spelen voor 2 verschillende verenigingen) wordt
verleend onder bepaalde voorwaarden. Dit kun je navragen bij Marianne van Mil (E-mail:
strikmils@live.nl). Er wordt binnen onze vereniging geen dispensatie verleend om 2x per
week te spelen als daar de vrijdagavond onder valt. Als er wachtlijsten voor andere
dagen zijn, geldt dit ook voor die dag.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de VCL.

Boxtel, 29 oktober 2013.

sluiten competitieteams. Toevoegen regels teamcaptains:
“Sluiten wordt alleen gedaan door de verantwoordelijke teamcaptain van die dag. De
overige teams conformeren zich aan de sluitingstijd: zaterdag en zondag 21.30 uur. Tenzij
de verantwoordelijke teamcaptain aangeeft dat het later kan, uiterlijk 23.30 uur Ook hier zal
de verantwoordelijke teamcaptain sluiten en er voor zorgdragen dat alles wordt
achtergelaten volgens protocol”.
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