Wijzigingen reglementen bondsraadsvergadering
18 november 2006
Tijdens de bondsraadsvergadering van 18 november 2006 is een aantal reglementsartikelen gewijzigd.
Hieronder vindt u per reglement de gewijzigde en/of toegevoegde artikelen.
Aanpassing Reglement Toernooien en Wedstrijden
Artikel 2 Indeling van en deelname aan evenementen
1. I-evenementen: Internationale evenementen in Nederland
2. N-evenementen
Nationale evenementen, georganiseerd op initiatief van de NTTB, waarbij wordt gespeeld volgens
NTTB-reglementering. Uitzonderingen hierop zijn:
• N-I-evenementen
Nationale evenementen waar gespeeld wordt volgens internationale regels.
• N-S-evenementen
Nationale evenementen voor een specifieke groep deelnemers (bv. sporters met een
beperking)
• N-X-evenementen
Nationale evenementen die niet of niet helemaal volgens NTTB-reglement worden
gespeeld/georganiseerd.
3. O-evenementen
Overige evenementen, waarbij wordt gespeeld volgens NTTB-reglementering. Binnen deze groep
worden onderscheiden:
• O-A-evenementen
Overige evenementen die binnen één afdeling worden georganiseerd.
• O-L-evenementen
Overige evenementen die open zijn voor deelnemers uit meer dan één afdeling of alle
afdelingen
• O-S-evenementen
Overige evenementen voor een specifieke groep deelnemers (bv. sporters met een beperking)
• O-X-evenementen
Overige evenementen die niet of niet helemaal volgens NTTB-reglement worden
gespeeld/georganiseerd.
4. Combinaties van evenementen zijn mogelijk. De specificatie voor deelname wordt geregeld in de
uitnodiging tot inschrijving.
Toelichting
Met deze wijziging sluit de indeling naar soort toernooi weer goed aan op de praktijk. Tevens hebben
de toernooien voor aangepast sporten een plaats in de reglementering gekregen.
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Aanpassing Competitiereglement
Artikel 29 Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd
1. Alle competitiespelers dienen tijdens competitiewedstrijden een geldig lidmaatschaps-bewijs te
kunnen tonen aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in artikel 8 lid 2 genoemde bevoegde functionarissen
Artikel 41 Promotie bij keuze
Indien, nadat de promotie naar en de degradatie uit de landelijke divisies volgens de door de HCL
vastgestelde regels zijn afgehandeld, in enige klasse alsnog een of meer plaatsen vacant komen bepaalt
het hoofdbestuur als volgt hoe deze plaatsen zullen worden aangevuld:
1. Door plaatsing van jeugdteams in de hoogste klasse van de landelijke jeugdcompetitie. Voor deze
jeugdteams zijn de in artikel 40 lid 4 sub a. en b. opgenomen bepalingen van toepassing.
2. Door nieuwe teams, die op basis van ingeschatte of vastgestelde speelsterkte naar het oordeel van
de HCL voldoende sterk zijn voor de klasse waarin een plaats vacant is.
3. Vervolgens door sterke teams uit de landelijke of afdelingsseniorencompetitie te laten promoveren,
dan wel door de degradatie van de sterkste degradanten ongedaan te maken, mits geen sprake is
van verzwakking van de betreffende teams;
4. In de landelijke damescompetitie door plaatsing van sterke damesteams uit de gemengde afdelingscompetitie;
Toelichting
De wijziging van artikel 29 is nodig vanwege de invoering van de nationale Sportpas als
lidmaatschapsbewijs van de NTTB.
De wijziging van artikel 41 is een besluit van de Bondsraad, bedoeld om de mogelijkheden voor
competitieleiders om opengevallen plaatsen in bepaalde klassen te verruimen en tevens nauwkeuriger
te omschrijven.

De wijzigingen zijn doorgevoerd in de reglementen; de complete reglementen, alsmede de HBbesluiten 2007, kunt u downloaden van de NTTB-site (www.nttb.nl) of bestellen via de promoshop
(€ 1,50 per reglement).

Zoetermeer, 18 december 2006
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