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HB-Besluiten 2005
De besluiten zijn geldig van 1 januari 2005 t/m 31 december 2005.
B. NATIONALE AFVAARDIGING
B1. Bondskleding
Leden van de Nederlandse selectie, alsmede de medische en technische staf en de privébegeleiders van de selectieleden naar interlandwedstrijden, internationale kampioenschappen en andere door het HB aan te wijzen evenementen dienen zowel bij
teamwedstrijden als bij individuele wedstrijden, alsmede in de rustpauzes vóór, tussen en na
de wedstrijden en voorts tijdens fotosessies, persbijeenkomsten voorafgaand, gedurende en
na de wedstrijden en evenementen uitsluitend de van bondswege verstrekte kleding te
dragen.
B2. Deelname aan internationale evenementen
1. Indien door de NTTB wordt deelgenomen aan een internationaal evenement, vindt
selectie plaats door de verantwoordelijke bondscoach. In uitzonderlijke gevallen kunnen
jeugdselectieleden ook voor internationale seniorenevenementen worden uitgenodigd
(bijvoorbeeld bij goede prestaties op Open jeugdkampioenschappen of de EJK). Op
aanvraag van de verantwoordelijke jeugdbondscoach (EJK coach) wordt hierover beslist
door het hoofd topsport in overleg met de senioren bondscoach.
2. Als de NTTB niet kan of wil deelnemen aan een internationaal evenement hebben
selectieleden de mogelijkheid binnen hun leeftijdsgroep (dus jeugd bij jeugdtoernooien en
senioren bij seniorentoernooien) op eigen kosten deel te nemen. In dit geval verzorgt de
NTTB de inschrijving; de begeleiding moet geregeld worden in overleg met de
verantwoordelijke bondscoach en met toestemming van het hoofd topsport.
3. Deelname aan internationale seniorenevenementen van andere spelers en speelsters is
alleen mogelijk in aanvulling op de geselecteerde spelers en speelsters tot het maximaal
aantal in te schrijven deelnemers. Selectiespelers en -speelsters hebben daarbij voorrang
op niet-selectiespelers en -speelsters.
4. Van de niet-selectiespelers en -speelsters komen voor internationale seniorenevenementen alleen de eerste acht spelers en -speelsters van de meest recente
geschoonde Nederlandse seniorenranglijst in aanmerking om in te schrijven. Indien het
aantal niet-selectiespelers en -speelsters het maximaal aantal in te schrijven deelnemers
overschrijdt, wordt voor het inschrijven de volgorde gehanteerd van eerdergenoemde
ranglijst.
5. Voor alle niet geselecteerde spelers en speelsters geldt dat deelname plaatsvindt op
eigen kosten. Voor selectiespelers en -speelsters wordt de coaching in overleg bepaald;
niet-selectiespelers en -speelsters moeten hier in ieder geval zelf in voorzien.
6. Een aanvraag voor deelname als hiervoor bedoeld moet worden gedaan bij het hoofd
topsport van de NTTB.
7. De hiervoor opgenomen regels zijn van overeenkomstige toepassing indien de NTTB niet
deelneemt aan een dergelijk evenement en waarbij inschrijving door de NTTB moet
plaatsvinden.
E. DIVERSEN
E1. Europa Cup
NTTB-verenigingen die deelnemen aan de European Champions League-Men, European
Champions League Qualification Cup (men), Europese Club Cup of Champions-Women of
aan de ETTU Nancy Evans Cup behoeven voor het spelen van elke wedstrijd op andere dan
door de organisatie vastgestelde data, de toestemming van het hoofdbestuur.
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E3. Reclameregels
Nationale evenementen
Voor alle evenementen, die worden verspeeld onder de reglementen van de NTTB geldt het
bepaalde in artikel 3.2.4.1 tot en met 3.2.4.12 van de Spelregels. Met uitzondering van
artikel 3.2.4.11, dat alleen geldt voor wedstrijden die worden geleid door bondsscheidsrechters (toevoeging letter “E”) gelden deze regels voor alle Nederlandse competitiewedstrijden, toernooien en andere wedstrijden (toevoeging letter “A”). Naast deze regels zijn
de navolgende regels van kracht:
Sportattributen
Reclames op sportattributen mogen niet groter zijn dan 300 cm2. Onder sportattributen
worden verstaan: speeltafel met netpostcombinaties, scheidsrechterstafel, telborden en
handdoekenmandjes, koelboxen of -kasten voor frisdranken, frisdranken voorzien van de
algemeen gebruikelijke reclames (nooit groter dan 300 cm2).
Bij televisieopnamen in Nederland gelden bovendien de volgende aanvullende bepalingen:
- er mag geen reclame worden geplaatst tussen de camera en het centre-court (dus geen
reclame aan de buitenzijde van het centre-court aan de zijde van de camera's);
een eventuele tweede rij reclames dient te voldoen aan de bepalingen van het
Mediabesluit.
F. HOOGTE VOORSCHOT ARBITRAGEHEFFING
Artikel 50 lid 1 van het Arbitragereglement stelt:
De eiser dient binnen twee weken na het indienen van het verzoekschrift als bedoeld in
artikel 15, lid 1 een voorschot aan de NTTB te voldoen. De hoogte van dit voorschot wordt
jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgesteld.
Voor 2005 stelt het Hoofdbestuur dit voorschot vast op € 200,00
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