
                  Toelichting op berekening en toekenning van de licenties  2010-2011

Hieronder zijn de tabellen van de basisratings en de ratinggrenzen opgenomen die gebruikt worden

bij de toekenning. Daarna is aangegeven welke berekening van toepassing is om het sterktegetal uit

te rekenen. Vervolgens kan men aan de hand van het sterktegetal en de licentietabel bepalen welke

licentie daaruit volgt.

BASIS COMPETITIE RATING

Competitie

HEREN en ere 1e 2e 3e Hoofd 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e

DAMES div. div. div. div. klas klas klas klas klas klas klas klas

575 525 475 425 375 335 295 245 190 140 100 50

DAMES                                                                                                                              ere 1e 2e 3e Voor de dames 1e divisie, 2e divisie en 3e divisie wordt

                                                     div. div. div. div. het sterktegetal berekend via de tabel

400 300 240 160 Resultaat   Sterktegetal

0-100%      Basisgetal + (2x persentage)

Voor de dames Eredivicie wordt het sterktegetal berekend via de tabel:

Resultaat Sterktegetal

  0-50% Basisgetal + (percentage)

  50-75% Basisgetal + (2 x percentage - 50)

  75-100% Basisgetal + (4 x percentage - 200)
RATING GRENZEN LICENTIES

HEREN

Licentie A B C D E F G H

Minimum 650 540 485 395 325 235 165 >>>

Maximum <<< 660 560 505 415 345 255 185

DAMES

Licentie A B C D E F

Minimum 485 395 325 235 165 >>>

Maximum <<< 505 415 345 255 185

De bepaling van een afdelingslicentie is gebaseerd op een sterktegetal.Dit sterktegetal kan worden

berekend via de onderstaande tabel.

Competitie

Resultaat Sterktegetal

  0 -   25 % Basisgetal + ( 2 X persentage)

25 -   75 % Basisgetal + ( persentage + 25 )

75 - 100 % Basisgetal + ( 2 X persentage - 50 )

Is het sterktegetal bekend dan kan een licentieadvies worden bepaald met behulp van de

onderstaande licentietabel.

HEREN Licentie DAMES (Recht op een F licentie krijgt een vrouw op het moment

<<< - 185 H  dat ze deelneemt aan een NTTB competitie of toernooi.)

165 - 255 G

235 - 345 F <<< - >>>185

325 - 415 E 165 - 185255

396 - 505 D 235 - 255345

485 - 560 C 325 - 345415

540 - 660 B 395 - 415505

>>> - 1000 A 485 - 505>>>



Voorwaarden

*   De omschreven bepaling van een licentie is slechts een richtlijn. De verantwoordelijke CTW

    mag om hem moverende redenen hiervan afwijken.

*   Een licentie wordt verlaagd als het sterktegetal van het betrokken afdeling NTTB-lid drie 

    achtereenvolgende competitiehelften zijn competitie rating niet heeft behaald.

    twee jaar geen gegevens meer zijn van een speler of speelster.

*   landelijk licentie wordt wordt velaagd als het sterktegetal van het betrokken NTTB-lid twee

    achtereenvolgende competitiehelften zijn competitie rating niet heeft behaald of

    twee jaar geen gegevens meer zijn van een speler of speelster.

*   Een verhoging van licentie krijgt men als een speler(ster) Twee achtereenvolgende   

    competitiehelften boven zijn rating uitkomt.

*   Neemt een speelster deel aan de heren competitie dan wordt het basisgetal bepaald door 

     het basisgetal van bijbehorende herenklasse. De licentie wordt weer via de damestabel

     bepaald.

Toernooipunten:

De bondsvertegenwoordiger kan na afloop van een evenement punten geven aan de betrokken

speler. Voor de bepaling van het aantal punten dat op een senioren-evenement kan

worden toekekend neemt de de bondsvertegenwoordiger de volgende regels in acht:

*   Wanneer een klasse van voldoende sterkte is,zulks ter beoordeling van de 

     bondsvertegenwoordiger,worden punten toegekend conform deze bijlage.

*    Wanneer naar het oordeel van de bondsvertegenwoordiger het aantal deelnemers in een

     licentieklasse te gering,of de sterkte van een klasse te laag is,kan de bonds- 

     vertegenwoordiger besluiten minder of zelfs geen punten toe te kennen.Deze beslissing

     dient met redenen omkleed aan betrokken speler te worden meegedeeld.

*    Wanneer naar het oordeel van de bondsvertegenwoordiger een speler in een te lage klasse

     heeft deelgenomen kan deze besluiten het puntenaantal van de betrokken speler

     onmiddellijk aan te vullen tot 6 punten. Hij stuurt daarna een met redenen omkleed verzoek

     tot verhoging aan de verantwoordelijke CTW.

Voorwaarden:

Uitsluitend in de eigen licentieklasse zijn maximaal de volgende punten te behalen:

*    1 punt bij het bereiken van de halfe finale,of

*    2 punten bij het bereiken van de finale,of

*    3 punten voor het winnen van de finale

A.  Een licentie MOET worden gewijzigd,indien het benodigde aanrtal van 6 punten op

     evenementen is behaald,met dien verstande dat de verantwoordelijke CTW kan beslissen

     de bestaande licentie te handhaven indien naar zijn/haar mening de sterkte van het lid niet

     in overeenstemming is met de toe te kennen licentie.

     Bij minder dan 9 deelnemers  : geen punten

     Bij 9 - 16 deelnemers             : winnaar finale 1 punt

     Bij 17 - 24 deelnemers           : winnaar finale 2 punten  

                                                 : verliezer 1 punt

     Bij meer dan 24 deelnemers    : winnaar finale 3 punten        

                                                 : verliezer finale 2 punten

                                                 : verliezer halfe finale 1 punt

B   Een licentie MOET worden gewijzigd indien bij controle blijkt dat het behaalde

     competitieresultaat in grote mate (+20%) afwijkt van de voor betreffende licentie

geldende grenzen.
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