Competitie spelen in twee of meer teams
In de KNLTB competities is het mogelijk om in één week voor twee of meer teams uit te komen. Er
zijn wel regels en voorwaarden verbonden aan het spelen in meerdere teams. We leggen het
hieronder uit.
Als een speler uitkomt in meerdere teams, dan maakt het niet uit of dit teams van dezelfde vereniging
zijn of teams van verschillende verenigingen. Wel geldt als voorwaarde dat de speler lid is van elke
vereniging waarvoor de speler uitkomt en dat als een speler voor meer dan één vereniging uitkomt,
slechts in één team per afdeling gespeeld kan worden. Daarnaast is het teamgemiddelde (conform de
klassenvolgorde van beide competitiesoorten) van belang, want afhankelijk van dit teamgemiddelde is
al dan niet dispensatie nodig.
Wanneer is dispensatie noodzakelijk?
Dispensatie is nodig als de speler wil uitkomen in twee teams en het teamgemiddelde conform de
klassenvolgorde van deze teams verschilt 2,0 punten of meer. Is het verschil in teamgemiddelde
kleiner dan 2,0, dan hoeft geen dispensatie te worden aangevraagd en kan de speler onbeperkt
uitkomen in beide teams.
Welke voorwaarden gelden er voor spelers met dispensatie?
1. Spelers met dispensatie zijn verplicht minimaal in vier (op vrijdagavond drie) wedstrijden voor
beide teams uit te komen. Indien achteraf blijkt dat een speler niet heeft voldaan aan deze
voorwaarde, kan de KNLTB de betreffende vereniging een sanctie opleggen overeenkomstig het
CR.
2. Spelers met dispensatie mogen niet invallen in een andere (derde) team/competitiesoort.
3. Spelers voor wie dispensatie is verleend dienen ook te voldoen aan de specifieke
(leeftijds)voorwaarden die aan de betreffende competitiesoort worden gesteld.
4. Een speler met dispensatie die zich met beide teams plaatst voor vervolgwedstrijden om een
landskampioenschap waarvan de speeldatum samenvalt, zal een keuze moeten maken in welke
van deze twee teams de speler om dit kampioenschap gaat spelen. Er zal geen uitstel worden
verleend voor een van beide vervolgwedstrijden.
5. Dispensatie geldt uitsluitend voor de competitie waarvoor deze wordt aangevraagd.
Wanneer vraag je dispensatie aan?
Dispensatie kan worden aangevraagd vanaf het moment dat de indeling is gepubliceerd tot ruim een
week voor de start van de competitie. Iedere competitie kent een eigen uiterste aanvraagdatum.
Competitie
Voorjaarscompetitie
Najaarscompetitie
Wintercompetitie Noordwest of Zuid

Uiterste aanvraagdatum
Tot uiterlijk 1 april
Tot uiterlijk 1 september
Tot uiterlijk 1 november

Hoe vraag je dispensatie aan?
Dispensatie kan door de VCL worden aangevraagd via MijnKNLTB. In de handleiding ‘Aanvragen
dispensatie’ is stap voor stap uitgelegd hoe je de aanvraag indient. Deze is te vinden bij de downloads
onder het kopje ‘Na publicatie en tijdens speeldagen’ op centrecourt.nl.

Wijzigingen of verwijderen van dispensatie
Een eenmaal aangevraagde dispensatie kan door de VCL tot drie weken na aanvang van de
competitie worden gewijzigd of ingetrokken. Alleen de VCL die de dispensatie heeft aangevraagd kan
dit doen. Ben je VCL van de andere vereniging, vraag dan de speler dit met de VCL van de
aangevraagde vereniging kort te sluiten.
Als een vereniging of speler zich voor aanvang van of tijdens de competitie alsnog realiseert dat niet
aan de vereisten voor een reeds verleende dispensatie kan worden voldaan of als blijkt dat
dispensatie alsnog nodig is, kan dit tot drie weken na de start van de competitie worden aangepast.
Let wel op dat reeds gespeelde wedstrijden aan de eisen van spelen in een zwakker/sterker team
voldoen. Dit is de verantwoordelijkheid van de speler en VCL.
Invallen?
Het kan voorkomen dat een speler eenmalig in een ander team uitkomt, voor dergelijke situaties
verwijzen we naar de uitleg ‘Invallen in een ander team’. Valt een speler vaker in, dan kan dispensatie
nodig zijn. Let dus goed op of sprake is van eenmalig invallen of vaker uitkomen in een team.

