SURINAAMSE TENNIS BOND
ALGEMEEN TOERNOOI REGLEMENT
Versie 23 April 2018
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen, definities en afkortingen
I.1 Toernooireglement
1. Dit reglement is genaamd het Algemeen Toernooireglement van de STB.
2. Zoals bepaald in artikel 47 van het Huishoudelijk Reglement van de STB wordt in het
wedstrijd-en competitiereglement oftewel het Algemeen Toernooireglement (ATR),
zaken betreffende de organisatie van en deelname aan toernooien vermeld die onder
auspiciën staan van de STB, voor zover hieromtrent niet reeds bepalingen in het
huishoudelijk reglement of de Statuten of in een ander reglement dan dit reglement
zijn opgenomen.
3. Wanneer in dit reglement voor een persoon de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt
tevens de vrouwelijke vorm bedoeld, tenzij uit de strekking van het artikel anders
blijkt.
I.2

Definities en afkortingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. a. ITF: International Tennis Federation.
b. STB: Surinaamse Tennis Bond
c. Vereniging: een vereniging die het lidmaatschap van de STB heeft verkregen.
d. Wedstrijdcommissie: een groep van personen, niet zijnde een vereniging, die zich
ten doel stelt één of meer wedstrijden te organiseren en als zodanig als aangeslotene
in contractuele relatie tot de STB staat.
e. Statuten: de Statuten van de STB
f. Spelregels: de regels, vastgesteld door de ITF, volgens welke het tennisspel dient te
worden gespeeld. De versie in de Nederlandse taal, van de originele ITF regels in het
Engels, zoals vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis
Bond(KNLTB) mogen ook worden gebruikt.
g. Wedstrijdreglement: Bijkomende regels die uitsluitend betrekking hebben op een
specifiek tennis toernooi.
2. a. Toernooi: een samenhangend geheel van partijen die binnen een bepaald
tijdsverloop worden verspeeld.
b. Goedgekeurd toernooi: een toernooi waarvoor de STB toestemming heeft
verleend.
c. Nationale toernooien: een toernooi zoals bedoeld in lid a, b, waarvoor de
Surinaamse nationaliteit of ingezetene status(verblijfsvergunning) in Suriname voor
tenminste zes maanden een vereiste is.
d. Open toernooi: een toernooi zoals bedoeld in lid a, b waaraan mogen
deelnemen diegenen, die lid zijn van een vereniging aangesloten bij of erkend door
de STB, of lid zijn bij een andere bij de ITF aangesloten bond.
e. Ranglijsttoernooi: een toernooi zoals bedoeld in lid a,b waarbij punten behaald
kunnen worden die meetellen voor een ranglijst.

f. Besloten toernooi: een toernooi zoals bedoeld in lid a, b waarbij de deelnemers
dienen te voldoen aan door de toernooiorganisator vast te stellen aanvullende
criteria.
g. Circuit: een samenhangend geheel van open toernooien die binnen een bepaald
tijdsverloop worden georganiseerd.
3. a. Deelnemer: speler die of dubbelspelpaar dat heeft ingeschreven voor een toernooi
en is geaccepteerd
b. Spelsoorten: damesenkelspel, herenenkelspel, damesdubbelspel, herendubbelspel
en gemengddubbelspel.
c. Categorie: toernooi of deel van een toernooi waaraan, mogen deelnemen:
(1) spelers met een bepaalde speelsterkteaanduiding en/of
(2) spelers behorende tot een bepaalde leeftijdsgroep.
(3) combinatie van (1) of (2).
d. Onderdeel : deel van een toernooi, waarin uitsluitend één der vijf spelsoorten van een
bepaalde categorie wordt gespeeld.
e. Speelschema: schema dat aangeeft hoe de partijen van een onderdeel worden
gespeeld.
f. Poule: groep van deelnemers die volgens het poulesysteem partijen spelen tegen
alle andere deelnemers in die poule.
g. Bye: open plaats in het speelschema doordat het aantal deelnemers kleiner is dan
het maximum dat in dit speelschema kan worden opgenomen.
h. Walk-over(WO): partij die zonder te spelen gewonnen wordt gegeven aan de
tegenstander(s).
i. Opgave(Opg.): partij die na aanvang voortijdig gewonnen wordt gegeven door een van
de deelnemers.
4. Bijlagen
In bijlage 1 is aangegeven hoe het poulesysteem en daaraan gekoppeld het afvalsysteem
moet worden opgesteld.
In bijlage 2 is opgenomen wat wordt verstaan onder correct gedrag van spelers en de
sancties die kunnen worden toegepast.
In bijlage 3 is opgenomen de regels voor sanitaire onderbrekingen
In bijlage 4 is opgenomen hoe te handelen bij wedstrijden zonder scheidsrechter(umpire)
In bijlage 5 is opgenomen hoe er gecoached mag worden als er in team verband wordt
gespeeld.

HOOFDSTUK II
Spelsystemen en speelschema’s
II.1 Spelsystemen
Een onderdeel van een toernooi onder auspiciën van de STB kan worden gespeeld volgens de
volgende systemen:
a. afval (knock out)systeem
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema
bereikt en waarbij de verliezer afvalt.
b. afvalsysteem met verliezersronde
Systeem waarbij de winnaar van een partij de volgende ronde van het afvalschema
bereikt en waarbij de verliezers ingedeeld worden in een nieuw afvalschema of een poule; het
verliezersschema.
Maximaal tot en met de halve finale kunnen de verliezers nog terechtkomen in het
verliezersschema.
c. poulesysteem
Systeem waarbij een groep deelnemers partijen speelt tegen alle andere deelnemers
in die poule en waarbij de eindstand wordt opgemaakt volgens artikel II.7 van dit
reglement.
d. poulesysteem met afvalsysteem
Systeem waarbij een groep van deelnemers in één of meer poule(s) wordt ingedeeld
en waarbij de poulewinnaar(s) en eventueel ook de nummer(s) twee uit de poule(s)
ingedeeld worden in een afsluitend afvalschema.
II.2 Plaatsing en loting
1. Bij een minimum aantal van vier inschrijvingen dient een onderdeel altijd gespeeld
te worden.
2. Het speelschema van de partijen, waarin de deelnemers per onderdeel tegen elkaar
uitkomen, dient te worden vastgesteld door loting, met inachtneming van plaatsing
van een aantal deelnemers ingevolge lid 3 van dit artikel.
3. De toernooileiding dient een aantal deelnemers te plaatsen. Daartoe dienen de voor
plaatsing in aanmerking komende deelnemers te worden gerangschikt in volgorde
van afnemende sterkte, aan de hand van zo recent mogelijke resultaten. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van de actuele rating zoals die op de website van de STB
gepubliceerd wordt. Het aantal te plaatsen deelnemers in enig onderdeel hangt bij het
afvalsysteem af van het totaal aantal deelnemers in een onderdeel, nader geregeld
in artikel I.2 van dit reglement, of bij het poulesysteem van het aantal poules, nader
geregeld in artikel II.7 van dit reglement. De voor plaatsing aangewezen deelnemers
krijgen in het te publiceren speelschema een afzonderlijke aanduiding (bijvoorbeeld
Italic en bold), alsmede het rangnummer van de plaatsing.
4. De loting dient op strikt onpartijdige wijze te geschieden nadat eerst in het
speelschema de geplaatste deelnemers en de (eventuele) bye‟s zijn opgenomen. Het

is geoorloofd de loting zodanig te doen geschieden dat deelnemers, die lid zijn van
eenzelfde gezin of vereniging, niet in de eerste ronde tegen elkaar uitkomen, mits verder aan de
onpartijdigheid van de loting niet wordt tekort gedaan. Verder kan er ook geloot worden voor
plaatsing van niet geplaatste spelers in de bovenste of onderste „bracket‟ in een afvalschema of in
plaatsing in de verschillende poules.
5. Over de plaatsing en loting dient overleg met de wedstrijdcommissaris of diens afgevaardigde
plaats te hebben en de speelschema‟s moeten na de loting en voor het begin van de eerste partij
in het betreffende onderdeel ter goedkeuring aan de wedstrijdcommissaris of diens afgevaardigde
worden voorgelegd.

REGELINGEN BIJ AFVALSYSTEEM
II.3 Schemagrootte en het aantal geplaatsten
De grootte van het afvalschema en het aantal geplaatsten wordt vastgesteld via
onderstaande tabel:
aantal deelnemers
grootte schema
aantal geplaatsten
2 t/m 4
4
0 of 2
5 t/m 8
8
2
9 t/m 16
16
2 of 4
17 t/m 32
32
4 of 8
33 t/m 64
64
8 of 16
65 t/m 128
128
16 of 32

II.4 Plaats van de geplaatsten in het afvalschema
1. De deelnemers die worden geplaatst, dienen te worden genummerd in volgorde van
afnemende sterkte.
2. De deelnemer, die als nummer 1 wordt geplaatst komt op regel 1 van het afvalschema;
de deelnemer, die als nummer 2 wordt geplaatst, komt op de laatste regel van het
afvalschema.
3. Voor de overige geplaatsten geldt de volgende procedure:
de geplaatsten worden in volgorde van afnemende sterkte in paren gerangschikt. Per
paar wordt door loting bepaald wie in de bovenste helft van het afvalschema komt en
wie in de onderste helft van het afvalschema volgens onderstaand schema, waar per
schemagrootte de procedure voor de plaatsing is aangegeven.
Op het afvalschema dient het plaatsingsnummer van de deelnemer vermeld te
worden, met dien verstande dat, bijvoorbeeld, de ene deelnemer van het paar 3/4 het
plaatsingsnummer 3 krijgt en de andere deelnemer het plaatsingsnummer 4.
a. Schemagrootte 8
Paar 1/2 :
geplaatste 1 op regel 1
geplaatste 2 op regel 8
b. Schemagrootte 16
Paar 1/2 :
geplaatste 1 op regel 1
geplaatste 2 op regel 16
Paar 3/4 :
loting bepaalt wie van de twee komt op regel 5 de ander

komt op regel 12
c. Schemagrootte 32
Paar 1/2 :
geplaatste 1 op regel 1
geplaatste 2 op regel 32
Paar 3/4 :
loting bepaalt wie van de twee komt op regel 9 de ander
komt op regel 24
blok 5/6/7/8 : loting bepaalt wie van de vier op regel 8, 16, 17 en 25 komt
II.5 Plaats van de bye’s in het afvalschema
1. Het aantal bye‟s is het verschil tussen de grootte van het afvalschema en het aantal
deelnemers.
2. Aan alle bye‟s dient een rangnummer te worden toegekend. De bye met rangnummer
1 komt toe aan de als 1 geplaatste deelnemer, de bye met rangnummer 2 komt toe
aan de als 2 geplaatste deelnemer, de bye met rangnummer 3 komt toe aan de als 3
geplaatste deelnemer, enz.
3. Als er meer bye‟s dan geplaatste deelnemers zijn, dan komen de bye‟s op de in
onderstaand schema aangegeven regels.
Schemagrootte 8 : achtereenvolgens op de regels:
2, 7 en 5.
Schemagrootte 16 :
achtereenvolgens op de regels:
2, 15, 6, 11, 8, 9 en 13.
Schemagrootte 32 :
achtereenvolgens op de regels:
2, 31, 10, 23, 15, 18, 7, 26, 5, 28, 20, 13, 12, 21 en 29.
II.6 Scoren van niet gespeelde of opgegeven wedstrijd in een afvalsysteem
In een niet gespeelde wedstrijd wordt vermeld ‘WO.’ voor de winnaar
In een niet uitgespeelde wedstrijd wordt de game stand op het moment van afbreken
aangeven met erachter de afkorting ‘Opg,’

REGELING BIJ POULESYSTEEM (zie ook bijlage 1)
II.7 Aantal geplaatsten, bekend maken systeem en opmaken eindstand
Als een toernooi(onderdeel) wordt gespeeld in een poule, poule(s) met afvalsysteem,
dan geldt het volgende.
1. De toernooileiding moet een aantal deelnemers plaatsen. Het aantal geplaatste
deelnemers is gelijk aan het aantal poules per onderdeel. Daartoe dienen de voor
plaatsing in aanmerking komende deelnemers te worden gerangschikt in volgorde
van afnemende sterkte, aan de hand van zo recent mogelijke resultaten. Hiervoor
kan gebruik gemaakt worden van de actuele rating zoals die op de website van de
STB gepubliceerd wordt. De voor plaatsing aangewezen deelnemers krijgen in het
te publiceren speelschema een afzonderlijke aanduiding (bijvoorbeeld Italic en bold),
alsmede het rangnummer van de plaatsing. De verdeling van de geplaatste deelnemers
over de poules dient te geschieden met inachtneming van het gestelde in Bijlage-2
van dit reglement. Als een poule 1 speler minder heeft dan de rest van de andere poules, dan
moet de nr. 1 gerankte speler in die poule worden geplaatst. Bij meerdere soortgelijke poules,
wordt dan respectievelijk de nr. 2 gerankte speler geplaatst in die tweede poule, etc.
Bij een onderdeel dat uit één poule bestaat, hoeft niet te worden
geplaatst.
2. De loting dient op strikt onpartijdige wijze te geschieden nadat eerst de geplaatste
deelnemers verdeeld zijn over de poules. Het is geoorloofd de loting zodanig te doen
geschieden dat deelnemers, die van hetzelfde gezin zijn of lid zijn van eenzelfde vereniging, niet
in de poule tegen elkaar uitkomen, mits verder aan de onpartijdigheid van de loting niet wordt
tekort
gedaan. De niet geplaatste spelers worden verdeeld in volgorde over de verschillende poules
3. De toernooileiding kan vrijstelling verlenen van het spelen van de poulepartijen. De
voor vrijstelling in aanmerking komende deelnemers en hun volgorde naar afnemende
sterkte worden vastgesteld aan de hand van zo recent mogelijke resultaten. Hiervoor
kan gebruik gemaakt worden van de actuele rating zoals die op de website van de
STB wordt gepubliceerd.
4. Voor aanvang van het poulesysteem met afvalsysteem moet aan de
deelnemers bekend worden gemaakt:
a. hoeveel deelnemers van elke poule naar de volgende ronde overgaan;
b. volgens welk spelsysteem het toernooi na de poule(s) wordt voortgezet. Bij
deze voortzetting is het bepaalde omtrent geplaatste en eventueel van ronden
vrij te stellen deelnemers weer van toepassing. Dit met dien verstande dat
de oorspronkelijke plaatsing intact blijft en winnaars van de poules met een
geplaatst(e) deelnemer in het afvalschema terecht komen als waren zij de
geplaatste deelnemers. De samenstelling van het afvalsysteem of het aansluitende
poulesysteem dient te geschieden conform het bepaalde in Bijlage 1 van dit
reglement.

c. indien een onderdeel in poulesysteem wordt gespeeld, dienen alle partijen in een
afzonderlijke poule volgens dezelfde telmethode te worden gespeeld.
5. Als een deelnemer zich definitief uit een poule terugtrekt of wordt gediskwalificeerd, dan
eindigt deze deelnemer automatisch op de laatste positie in de poule.
6. Voor de speelsterkteregistratie dienen de volledig gespeelde partijen wel worden doorgegeven
voor bepaling van het aantal verkregen punten.
7. De eindstand van een poule wordt als volgt vastgesteld:
a. voor elke gewonnen partij wordt één punt toegekend en de eindrangschikking wordt
verkregen door de volgorde van het totaal aantal behaalde punten.
b. als op grond van het totaal aantal behaalde punten meerdere deelnemers in de
eindrangschikking met een gelijk aantal punten eindigen, dan wordt hun onderlinge
volgorde vastgesteld conform de vier stappen van sub e.
c. als na stap 1, 2, 3 of 4 van sub e de volgorde slechts ten dele kan worden
vastgesteld, dan dienen met betrekking tot de deelnemers waarvan de volgorde nog
niet kan worden vastgesteld deze stappen vanaf stap 1 te worden herhaald.
d. als op grond van stap 1, 2, 3, 4 en sub c geen volgorde bepaald kan worden dan
beslist het lot omtrent hun onderlinge volgorde.
e. de vier stappen zijn:
stap 1: door vergelijking van de aantallen punten die deze deelnemers in de
onderling gespeelde partij(en) hebben behaald.
stap 2: als deze deelnemers allen hetzelfde aantal punten hebben, dan wordt hun
onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het setsaldo, dat wil
zeggen de verschillen tussen de totale aantallen gewonnen en verloren sets
in de onderling gespeelde partijen.
stap 3: als deze deelnemers allen hetzelfde setsaldo hebben, dan wordt hun
onderlinge volgorde bepaald door vergelijking van het „game‟ saldo, dat
wil zeggen de verschillen tussen de totale aantallen gewonnen en verloren
„games‟ in de onderling gespeelde partijen.
Bij het bovenstaande geldt dat als er een beslissende wedstrijdtiebreak
(tot en met 7 of 10 punten) is gespeeld, deze tiebreak geldt als een set met
games (7-6)
stap 4: als deze deelnemers allen ook hetzelfde spellensaldo hebben, beslist, indien aanwezig, het
resultaat tegen overige, niet bij stap 1, 2 of 3 betrokken deelnemers in de poule. Hierbij moet
artikel II.7.5 in acht worden genomen.
OVERIGE BEPALINGEN
II.8 Veranderingen na de loting
1. Na de loting is het verboden:
a. deelnemers onderling van plaats te doen verwisselen;
b. deelnemers in te voegen, als reeds een volledige ronde in het betreffende
afvalschema is gespeeld of wanneer alle deelnemers in de betreffende poule al een
partij hebben gespeeld;
c. deelnemers in te voegen, als - doordat reeds partijen zijn gespeeld - de invoeging

slechts zodanig zou kunnen geschieden, dat de bepalingen omtrent de volgorde van
de bye‟s overtreden zouden worden;
d. deelnemers in te voegen, als daardoor inbreuk zou worden gemaakt op de
toegepaste plaatsing;
2. Met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde kan de toernooileider, na
toestemming van de wedstrijdcommissaris of diens afgevaardigde, besluiten dat:
a. andere dubbelspelparen worden gevormd;
b. iemand wordt ingevoegd of de plaats inneemt van een andere deelnemer;
c. indien twee of meer geplaatste deelnemers zich terugtrekken, opnieuw wordt
geloot, als in dat onderdeel nog geen partijen zijn begonnen.
II.9 Bekend maken speelschema’s
1. De toernooileider is verplicht om de speelschema‟s ten minste éé𝑛 dag van te voren( minstens
1x12 uur), voor dat in het betreffende speelschema een partij wordt gespeeld, op een voor
iedereen zichtbare wijze op papier op het speelterrein of via internet op de officieel aangegeven
website in het wedstrijdreglement dit bekend te maken en deze te actualiseren als er partijen zijn
gespeeld.
2. De speelschema‟s dienen een afzonderlijke aanduiding van de geplaatste deelnemers alsmede
het rangnummer van hun plaatsing te bevatten.
II.10 Wie mogen toernooien organiseren onder auspicien van de STB.
Goedkeuring vereist
1. Voor de organisatie van een toernooi is goedkeuring door het bondsbestuur vereist, dat
aan die goedkeuring voorwaarden kan verbinden.
2. Het bondsbestuur kan een reeds verleende goedkeuring intrekken. Dit intrekken van
een reeds verleende goedkeuring wordt schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de
betreffende toernooiorganisator gebracht.
.

HOOFDSTUK III.
SPELREGELS, RUSTPERIODEN EN AANTAL PARTIJEN OP ÉÉN DAG
1. a. De partijen dienen te worden gespeeld volgens de Tennisspelregels en volgens de
bepalingen van dit reglement.
b. Ten aanzien van de Tennisspelregels geldt steeds dat een speler tijdens een partij de
baan gedurende een redelijke tijd mag verlaten voor sanitaire doeleinden dan wel voor wat dames betreft - het verwisselen van kleding.(bijlage 3)
2. Alle partijen worden gespeeld om twee gewonnen sets, tenzij gebruik gemaakt
wordt van alternatieve telmethoden.
3. In alle sets dient, wanneer de stand 6-6 is bereikt, het tiebreaksysteem te worden
toegepast, tenzij gebruik gemaakt wordt van alternatieve telmethoden.

4. Een speler heeft het recht om, voorafgaande aan zijn partij, van een inspeeltijd van
vijf minuten gebruik te maken. Bij onderbreking van een partij ten gevolge van de
weersomstandigheden of overmacht geldt dat wanneer deze onderbreking
a. minder dan 15 minuten heeft geduurd, een speler geen recht heeft op inspeeltijd;
b. minimaal 15 maar minder dan 30 minuten heeft geduurd, een speler recht heeft op
een inspeeltijd van 3 minuten;
c. 30 minuten of langer heeft geduurd, een speler recht heeft op een inspeeltijd van 5
minuten.
5. Een partij, die is afgebroken, dient te worden voortgezet op een baan met dezelfde
toplaag als waarop die partij werd begonnen, tenzij in de bijzondere toernooibepalingen
anders is bepaald of tenzij de betrokken deelnemers allen akkoord gaan met
voortzetting van die partij op een baan met een andere toplaag.
6. Bij het vaststellen van de begintijd van een partij dient de toernooileider ermee
rekening te houden dat een deelnemer:
a. recht heeft op een rusttijd van een half uur na een partij om twee gewonnen sets
b. niet verplicht is meer dan twee enkelspelpartijen op één dag te spelen;
c. niet verplicht is meer dan drie partijen op één dag te spelen.
7. Voor de vaststelling van het in het vorige lid genoemde aantal partijen geldt dat:
wanneer van een partij om twee gewonnen sets slechts een gedeelte is gespeeld, dit gedeelte telt
voor een gehele partij indien het uit meer dan één set bestaat.
8. Verplichting om

zich correct te gedragen
Een deelnemer dient zich op het speelterrein correct te gedragen. Dit houdt in dat hij zich
dient te houden aan de regels hieromtrent vermeld in Bijlage 2 van dit reglement.

HOOFDSTUK IV Klachten, protesten en beroep
Klacht of Protest van een deelnemer
IV.1 Bij welke instantie een klacht of protest van een deelnemer moet worden ingediend
Een deelnemer of diens ouder, indien minderjarig, kan als hij/zij belanghebbend is een klacht of
een protest indienen bij de STB over beslissingen, handelingen, nalatigheden of gedragingen
verband houdende met het toernooi, als deze naar zijn mening in strijd zijn met de bepalingen
van dit toernooireglement en hij zich niet heeft kunnen verenigen met het standpunt(* )
hieromtrent van de toernooileider cq. wedstrijdcommissaris, scheidsrechter(umpire),
toezichthouder en/of de afgevaardigde van de wedstrijdcommissaris in geval van:
a. Ranking toernooien van de STB;
b. Alle andere toernooien onder auspiciën van de STB
*-In eerste instantie wordt er gebeld of een email gestuurd naar de wedstrijdcommissie
(wedstrijdcommissie@stb.sr)
IV.2 Hoe een klacht of protest door een deelnemer moet worden ingediend
1. Een klacht of een protest van een deelnemer dient niet later dan 1 dag( 12 uur) na afloop van
de betreffende partij schriftelijk of via email met „gescande‟ handtekening en gemotiveerd bij de
STB te zijn ingediend via haar officiëel postadres of emailadres.( surinametennis@hotmail.com)
2. Het bestuur van de STB stuurt een schriftelijk of via officiële email een afschrift van de klacht
of het protest aan de hierbij betrokkenen.
3. Bij de behandeling van de klacht of het protest kan het bestuur, alvorens
een beslissing te nemen, de betrokkenen, al dan niet op hun verzoek, horen.
4. Het bestuur deelt de genomen beslissing schriftelijk of via officieel STB email adres aan alle
betrokkenen mee en vermeldt waarop die beslissing is gegrond.
5. Tegen de beslissing van het bestuur van de STB is er geen beroep mogelijk.
6. De kosten voor het behandelen van ingediende klachten wordt bij elk toernooi vastgesteld
door de STB.

HOOFDSTUK V Slotbepalingen
Ingangsdatum van dit reglement
Dit reglement is in werking getreden op de ALV van 23 April 2018
Wijziging van dit reglement
1. Dit reglement kan uitsluitend worden gewijzigd door de ledenraad volgens de regels
genoemd in artikel 47 van de Statuten.
2. Het bondsbestuur is bevoegd in dit reglement relatief kleine wijzigingen aan te brengen en
deze voorlopig geldig te verklaren op de voorwaarden genoemd in artikel 31 van de
Statuten

De Voorzitter van de STB

Afgevaardigde van de ALV

BIJLAGE-1
De samenstelling van het poulesysteem met daaraan gekoppeld het afvalsysteem.
Situatie A.
Alleen de winnaar van de poule gaat door naar het afvalschema.
Als wordt gespeeld in 2 poules, worden 2 deelnemers geplaatst.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
Vervolgens wordt het afvalschema:
Regel
1
Winnaar poule A
2
Winnaar poule B
Als wordt gespeeld in 3 poules, worden 3 deelnemers geplaatst.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 geplaatst in poule C
Vervolgens wordt het afvalschema:
Regel
1
winnaar poule A
2
bye
3
winnaar poule C
4
winnaar poule B
Als wordt gespeeld in 4 poules, worden 4 deelnemers geplaatst.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
Vervolgens wordt het afvalschema:
Regel
1
winnaar poule A
2
winnaar poule D
3
winnaar poule C
4
winnaar poule B
Als wordt gespeeld in 5, 6, 7 of 8 poules, is het aantal geplaatste deelnemers gelijk aan
het aantal poules.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
nummer 5 t/m 8 geplaatst na loting verdelen over poule E t/m H

Vervolgens wordt het afvalschema:

Situatie B.
De nummer 1 en de nummer 2 van de poules gaan beide door naar het afvalschema
Als wordt gespeeld in 2 poules, worden 2 deelnemers geplaatst.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
Vervolgens wordt het afvalschema:
Regel
1
2
3
4

Speler
1A
2B
2A
1B

Als wordt gespeeld in 3 poules, worden 3 deelnemers geplaatst.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 geplaatst in poule C
Vervolgens wordt het afvalschema:
Regel
Speler
1
1A
2
bye
3
2B
4
2C
5
1C
6
2A
7
bye
8
1B

Als wordt gespeeld in 4 poules, worden 4 deelnemers geplaatst.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
Vervolgens wordt het afvalschema:
Regel
1
2
3
4
5
6
7
8

Speler
1A
2C
2B
1D
1C
2A
2D
1B

Als wordt gespeeld in 5, 6, 7 of 8 poules, is het aantal geplaatste deelnemers gelijk aan het
aantal poules.
De plaatsing is dan als volgt:
nummer 1 geplaatst in poule A
nummer 2 geplaatst in poule B
nummer 3 en 4 geplaatst na loting verdelen over poule C en D
nummer 5 t/m 8 geplaatst na loting verdelen over poule E t/m H

Vervolgens wordt het afvalschema:

BIJLAGE-2 Correct gedrag van spelers en sancties
1. Correct gedrag van een deelnemer, zoals bedoeld in artikel III.8 van dit reglement houdt
onder meer in: dat hij, na daartoe te zijn opgeroepen door of namens de toernooileider, binnen
het zoals in de toernooibepalingen bepaalde aantal minuten gereed is om te spelen op de
daarvoor aangewezen baan;
2. Onder correct gedrag wordt voorts verstaan dat een deelnemer zich houdt aan de
algemene gedragscode van de ITF en STB en zich niet te buiten gaat aan:
a. opzettelijk tijdrekken (hieronder dient onder meer te worden verstaan het niet
binnen 20 seconden hervatten van het spel nadat de scheidsrechter respectievelijk
de hoofdscheidsrechter of de toernooileider daartoe opdracht heeft gegeven);
b. vloeken, schelden en dergelijke;
c. het (hoorbaar) uiten van onbehoorlijke taal;
d. het maken van obscene gebaren;
e. het uit woede en/of teleurstelling gooien met een racket of een ander
uitrustingsstuk, dan wel het opzettelijk en krachtdadig beschadigen of vernielen
van een racket, een ander uitrustingsstuk of enige vaste hindernis, het net met
toebehoren, de baan, de stoel van de scheidsrechter of van een arbitrageassistent
dan wel enig ander aanwezig voorwerp;
f. het uit woede wegtrappen, gooien of zonder noodzaak wegslaan van een bal,
waaronder te verstaan is het opzettelijk wegslaan van een bal over de omheining of
in de richting van enig persoon (official, ballenkind of publiek) met een verwijtbaar
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de eventuele gevolgen;
g. het bedreigen of molesteren van of het spuwen naar een tegenstander, official,
toeschouwer of enig ander persoon. Onder molesteren zal onder meer worden
verstaan het zonder toestemming overlast aandoen door aanraking van een
persoon;
h. onsportief gedrag. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het niet
respecteren van de rechten van een tegenstander, het niet aanvaarden van de
autoriteit van een official, het beledigen van een toeschouwer en elke andere vorm
van wangedrag door een speler, waardoor de goede naam van de tennissport wordt
aangetast en voor zover nog onvermeld is in voorgaande regels.
i. het gevraagd of ongevraagd ontvangen van coaching op een moment dat dit niet is
toegestaan.
Sancties
j. De op te leggen straffen zijn:
• voor de eerste overtreding • een waarschuwing;
• voor de tweede overtreding • puntverlies;
• voor de derde en elke volgende overtreding • spel oftewel game verlies.
Na de derde overtreding zal echter de toernooileider bepalen of een volgende
overtreding tot diskwalificatie (partijverlies) zal leiden.
Als een zeer ernstige overtreding wordt begaan kan de toernooileider beslissen tot
onmiddellijke diskwalificatie over te gaan. De STB kan ook beslissen de speler na de wedstrijd
ook een andere straf op te leggen.( zie bijlage 6)

BIJLAGE 3 Sanitaire onderbrekingen
-Sanitaire onderbrekingen moeten in principe tijdens een setpauze worden opgenomen
en mogen voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Het verwisselen van kleding door
dames moet tijdens een setpauze plaatsvinden.
-In het damesenkelspel heeft een speelster recht op twee onderbrekingen. In een
herenenkelspel heeft een speler recht op één sanitaire onderbreking gedurende een partij
om twee gewonnen sets en twee sanitaire onderbrekingen in een partij om drie gewonnen
sets. In alle dubbelspelpartijen mag elk dubbelspelpaar in totaal twee onderbrekingen
opnemen. Als partners samen de baan verlaten, telt dit als een van de toegestane
onderbrekingen.
-Elke keer dat een speler de baan voor een sanitaire onderbreking verlaat, wordt beschouwd
als een van de toegestane onderbrekingen, ongeacht of de tegenstander de baan al dan niet
heeft verlaten.
-Elke sanitaire onderbreking die wordt opgenomen nadat het inspelen is begonnen, wordt
beschouwd als een van de toegestane onderbrekingen.
-Een speler mag bovendien zo nodig alle speelhelftwisselingen gebruiken voor sanitaire
doeleinden.
-Overschrijdt de betrokken speler echter de maximaal toegestane tijd van 90
seconden (bij speelhelftwisseling) respectievelijk 2 minuten (bij setpauze), dan wordt hij
volgens de regels in bijlage 2 direct gestraft voor het begaan van een gedragsovertreding.
-Als de gezondheidstoestand van een speler het noodzakelijk maakt dat hij op enig moment
naar het toilet moet kunnen gaan, moet hij hierover vóór de partij contact opnemen met
de toernooileider. Als deze zijn verzoek toestaat, moet een eventuele scheidsrechter
hierover -vóór de partij- worden geïnformeerd en wordt de speler toegestaan zijn sanitaire
onderbreking op een ander moment dan tijdens een setpauze op te nemen.
-Voorts kunnen er in het damestennis andere redenen zijn dat een speelster dringend de
baan moet verlaten. In deze situaties moet een eventuele scheidsrechter de speelster
vragen of het inderdaad dringend is en haar zonodig toestaan de baan te verlaten voor
een onderbreking op een ander moment dan tijdens een setpauze, mits zij haar twee
toegestane onderbrekingen nog niet heeft opgenomen.

BIJLAGE 4 Richtlijnen voor het spelen van partijen zonder scheidsrechter
Als een partij wordt gespeeld zonder scheidsrechter dienen de spelers zich aan de volgende
uitgangspunten te houden:
• iedere speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen aan zijn kant van het net.
• de speler moet onmiddellijk nadat de bal de grond buiten de lijn heeft geraakt “uit” of
“fout” roepen, en wel zo luid dat de tegenstander het kan horen.
• bij twijfel moet de speler zijn tegenstander het voordeel van de twijfel geven. Dit betekent
dat - op banen waarop geen balafdruk is te zien - elke bal die niet met zekerheid “uit” kan
worden gegeven, als “goed” moet worden beschouwd en dat het spel dus doorgaat.
• als een speler ten onrechte een bal “uit” geeft en zich dan realiseert dat de bal “in” was,
moet het punt de eerste keer worden overgespeeld, tenzij de bal voor hem onbereikbaar
was ( een “scorend punt”), in welk geval het punt voor de tegenstander is. Bij elke
volgende onterechte uit-call verliest de betrokken speler het punt.
• de serveerder moet, hoorbaar voor de tegenstander, vóór iedere eerste service de stand
afroepen.
• als een speler wil protesteren tegen het gedrag of de beslissingen van zijn tegenstander
dient hij bij een toernooi de toernooileider (of een assistent) te verzoeken naar de baan te
komen.
• Tegen spelers die zich niet aan deze procedures houden kan worden opgetreden op basis
van de Tennisspelregels met betrekking tot hinderen.


Voor vragen over deze richtlijnen dient men zich te wenden tot de toernooileider.

BIJLAGE 5 Coachen
Bij toernooien waar meerdere spelers als één ploeg deelnemen, is coachen toegestaan.
Het begrip coachen omvat het in woord en/of gebaar geven van technische en/of tactische
aanwijzingen. Aanmoedigingen zijn geen coaching. Coachen dient te geschieden volgens
onderstaande regels.
1. a. Als een (hoofd)scheidsrechter aanwezig is:
voor het begin van iedere partij dient aan de (hoofd)scheidsrechter te worden
opgegeven wie bij de betreffende partij als coach optreedt.
b. Als geen (hoofd)scheidsrechter aanwezig is:
voor het begin van iedere partij wordt aan de aanvoerder van de tegenpartij
opgegeven wie bij de betreffende partij als coach optreedt.
2. Coachen is alleen toegestaan door iemand die op de baan zit en dan uitsluitend
wanneer van speelhelft wordt gewisseld (met uitzondering van een wissel tijdens een
tiebreak). De coach dient op de baan, naast en schuin achter de scheidsrechtersstoel, te
zitten. Op andere wijze coachen is niet toegestaan, ook niet door het geven van tekens.
Als het spel wordt onderbroken en de speler verlaat het speelveld (bijvoorbeeld als
verder spelen door weersomstandigheden niet mogelijk is of bij een onderbreking voor
sanitaire doeleinden dan wel voor het verwisselen van kleding) dan mag de speler door
iedereen van advies worden voorzien.
3. Als meer dan één partij van een bepaalde ploegenwedstrijd tegelijk wordt gespeeld,
mogen de coaches bij deze partijen tussentijds onderling wisselen. Tevens is het
mogelijk dat voor deze partijen één persoon coach is. Deze coach mag dan uiteraard
afwisselend bij de ene of bij een andere partij coachen. Het wisselen (en betreden) van
baan door de coach is alleen toegestaan wanneer de spelers van speelhelft wisselen
(tiebreak uitgezonderd).
4. De coach mag de scheidsrechter aanspreken (niet een lijnrechter), over een genomen
beslissing. Ook kan de coach de scheidsrechter verzoeken een balinspectie te doen
(de coach mag zelf geen balinspecties doen; de speler wel, maar alleen op zijn eigen
speelhelft). De scheidsrechter moet op eventuele vragen van de coach antwoord geven.
De speler kan zijn coach verzoeken om de scheidsrechter over een beslissing aan te
spreken of de scheidsrechter te verzoeken een balinspectie te doen; hij kan niet zelf
met de scheidsrechter in discussie gaan.
5. De coach dient zich sportief te gedragen en mag (buiten de speelhelftwisselingen) niet
coachen.
6. Bij onsportief gedrag van de coach heeft de hoofdscheidsrechter de bevoegdheid om
een coach tweemaal een formele waarschuwing te geven. Bij de derde overtreding
wordt de coach verwijderd als coach van de aan de gang zijnde partij en/of volgende
partijen; in dat geval mag de coach wel door een ander worden vervangen.
7. Als er bij een ploegenwedstrijd geen (hoofd)scheidsrechter aanwezig is, dienen de
aanvoerders een eventueel geschil over onjuiste coaching gezamenlijk op te lossen

Bijlage 6
Strafpuntensysteem (SUSPENSION POINTS)
Suspension points caused by offences in Singles, Doubles and/or Consolation shall be recorded against a
player according to the following:
a) No Show/Failure to sign-in at a tournament 6 p
b) For on-site offences:
For a warning *) 1 p
For a warning + a point penalty 2 p
For a warning + a point penalty + first game penalty 3 p
For a warning + a point penalty + second game penalty 4 p
For any subsequent game penalty in a match +1 p
For a Default after any of the above +1 p
For Any Default for a single violation of the Code (Immediate Default)** 6 p
c) For ‘Leaving the Tournament’ ** 4 p
* The Referee may choose not to report a single Code Violation Warning in a match, provided that the
offence was not of a serious nature.
** For any Default for a single violation of the Code (Immediate Default) or for ‘Leaving the
Tournament’, the player will lose any and all ranking points earned in Singles, Doubles and Consolation
events, in addition to receiving the suspension point as above.
Any player receiving a total of five (5) suspension points within one calendar year shall be suspended
from competing in the next tournament of the STB. Once the period of suspension has been served, the
five (5) points will be deducted from the player’s suspension.
Should a player have more than five (5) suspension points when he/she commences his/her period of
suspension, the balance of the points will be carried over.

