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Amendement Agendapunt 10.3 Wijziging Toernooireglement 
 
Op onderstaande artikelen van het Toernooireglement wordt een amendement voorgesteld, 
dan wel een toelichting gegeven.  
 
10.3.1 Wijziging terugtrekking uit een onderdeel 
Bij nader inzien wordt voorgesteld dit niet te regelen in de ALGEMENE BEPALINGEN, maar in 
Art. IV.4, waar bijzondere voorschriften voor groepen van top-toernooien worden 
gedefinieerd. Voor een toelichting op dit voorstel zie pag. 206 van de Jaarstukken. 
 
Art. IV.1 De huidige tekst wordt hernummerd als lid 1. Toegevoegd wordt lid 2: 

2. Voor toernooien van nationaal belang  of vallend onder de 
Uitvoeringsregelingen genoemd in lid 1 kan in de Specifieke Bepalingen, 
resp. de desbetreffende Uitvoeringsregeling worden bepaald, dat, 
indien een speler zich terugtrekt uit een voor hem/haar vastgestelde 
partij of een partij daarin niet uitspeelt, het hem/haar daarmee niet is 
toegestaan nog enig andere partij in het desbetreffende toernooi te 
spelen. 

 
Art. VI.2             De volgende sub leden worden toegevoegd: 

           b)       Voor plaatsing kan gebruik worden gemaakt van de NRB,    
                      respectievelijk de NJRB voor jeugdspelers, geldend op de  
                      sluitingsdatum van de inschrijving.  Dit is verplicht voor  
                      (onderdelen van) toernooien van categorie 1, voor toernooien  
                      van het Junior Master Circuit, voor NK, NJK en de Finale Junior  
                      Master. Bij gebruik van de NRB of de NJRB dient de plaatsing  
                      volgen sub c t/m e te gebeuren. 
   c)      Plaatsing in de enkelspelen geschiedt op basis van de desbetreffende  
                      NRB, respectievelijk NJRB voor jeugdspelers, geldend op de  
                      sluitingsdatum van de inschrijving.  
 d)        Plaatsing in de dubbelspelen geschiedt op basis van de desbetreffende  
                      NRB dubbelspel, respectievelijk NJRB dubbelspel voor jeugdspelers,  
                      geldend op de sluitingsdatum van de inschrijving. Daartoe wordt van  
                      elk dubbel de dubbelscore, dat is de som van het aantal punten van  
                      beide spelers op de ranglijst, berekend. Bij een gelijke dubbelscore gaat  
                      het dubbel voor waarvan de speler met het hoogste aantal individuele  
                      punten deel uitmaakt. 
 e)        Buitenlandse spelers die niet op de ranglijst voorkomen dienen te  
                      worden ingevoegd in de plaatsing op basis van sterkte door de  
                      toernooicommissie of door een eventuele plaatsingscommissie indien  
                      specifieke regelingen voor het evenement daarin voorzien. 
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10.3.2 Wijziging artikel I.3.2 en VI.6.4 
Art. VI.6.4 Regels voor poules: in geval van teamwedstrijden dient ook de situatie 

te worden geregeld dat een partij in een teamwedstrijd überhaupt niet 
wordt gespeeld. De voorgestelde tekst dient daarvoor als volgt te 
worden aangepast: 
- In geval van een teamtoernooi wordt de uitslag van een partij die niet 
is gespeeld of niet is uitgespeeld bepaald alsof de tegenstander vanaf 
het moment van opgave de voor winst in de partij benodigde punten 
heeft behaald, overeenkomstig de geldende spelregels. 

 
 
 


