Informatie Voorjaarscompetitie 2019
Het lijkt nog heel ver weg maar de voorbereiding voor de voorjaarcompetitie 2019 zijn al weer begonnen. Hieronder treft U informatie aan welke u kunt gebruiken bij het invullen van het inschrijfformulier
alsmede een aantal wijzigingen t.o.v. voorgaande editie van de voorjaarscompetitie.

Kosten Competitie:
De jaarlijkse kosten voor de competitie zijn opgebouwd uit
 Afdracht KNLTB
 Afdracht Atlas
 Kosten tennisballen
Afdracht KNLTB
De afdracht aan de KNLTB bedroeg in 2018 € 37,08 per ploeg. De KNLTB kan besluiten de afdracht
voor 2019 met enkele procenten te verhogen.
Afdracht Atlas
Voor het kunnen bekostigen van o.a. bloemen voor de kampioensteams vragen we van ieder team
een bijdrage van € 7,50 per team.
Tennisballen
Net als afgelopen jaar kan per team gekozen worden voor het spelen met gas gevulde of met druk
loze Tecnifibre tennisballen.
Tecnifibre X-one
Tecnifibre XLD

Gas gevuld
Druk loos

ca. € 1,65 per bal
ca. € 1,75 per bal

De kosten zullen weer specifiek per team worden doorbelast. Voor 2019 houdt dit in dat de werkelijke
kosten voor jou team pas bepaald kunnen worden zodra de KNLTB de indeling (het aantal uit en
thuiswedstrijden) heeft gepubliceerd.
Voorbeeld
Een team heeft gekozen om uit te komen in een competitiesoort waarin per wedstrijddag 4 dubbels
worden gespeeld. Op basis van de regels van de KNLTB zijn 6 ballen per wedstrijddag benodigd (3
ballen per wedstrijd en met een set van 3 ballen mogen maximaal 2 wedstrijden gespeeld worden).
De KNLTB heeft voor dit betreffende team bepaald dat ze 4x thuis spelen en 3x uit.
In totaal heeft dit team voor de competitie 4x6=24 ballen nodig.
Als dit team kiest voor de druk loze Tecnifibre XLD bal dan zijn de kosten voor ballen die aan dit team
worden doorberekend 24 x € 1,75 = € 42,00
Voor dit team komt daarbovenop de afdracht aan de KNLTB (ca. € 37,00) en de bijdrage voor Atlas (€
7,50)
Het totaal voor dit team komt dus op € 42,00 + € 37,00 + € 7,50 = € 86,50
Zodra de KNLTB de indeling van de uit en thuis wedstrijden heeft gepubliceerd (meestal rond 1
maart) zullen wij iedere aanvoerder een overzicht sturen van de kosten voor zijn/haar team. Tevens
kan dan aangegeven worden of dit bedrag via acceptgiro of éénmalige machtiging geïncasseerd mag
worden.

Competitie Nieuwe Stijl:
Sinds 2018 heeft de KNLTB voor bepaald dat bij alle dubbelspelen de 3e set wordt vervangen door een
wedstrijdtiebreak (t/m 10).
Zie ook http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitie-nieuwe-stijl/verkort-spelen/

Competitiedata 2019:
De KNLTB heeft in 2019 de volgende data als speeldag aangewezen

Competitievormen:
Hieronder treft u de verschillende competitie soorten aan zoals die op dit moment door de KNLTB
worden geboden. De vrijdag is voor de jeugdcompetitie gereserveerd. Op deze dag kunnen wij dus
geen senioren competitie aanbieden.
Onderstaande aanbod betreft nog het aanbod uit 2018. Ten tijde van met maken van dit informatiedocument had de KNLTB het competitie aanbod voor 2019 nog niet gepubliceerd.
Meer informatie is te vinden in het Wedstrijdbulletin VJC Noordwest.
http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/voorjaarscompetitie/

