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Concept opzet STN ‘Regionale Seniorencompetitie’
In dit document staat de concept opzet voor de eerste STN Regionale Seniorencompetitie.
1. Waaruit bestaat een team?
In 3 leeftijdscategorieën bestaat een team uit 2 dames en 2 heren, zie matrix
Leeftijdscategorie

Dames

Heren

40+

2

2

50+

2

2

60+

2

2

•
•
•

Iemand die 40 wordt in 2021 mag meedoen aan pilot winter 2021 / 2022
Het is toegestaan om spelers van buiten de regio of ook België of Duitsland toe te voegen aan je team
(meespelen kan voorzover de reisregels Corona dat toelaten)
Het is niet nodig om lid te zijn van dezelfde vereniging

Randvoorwaarden
Indicatie nivo: 40 minimaal 4, 50 minimaal 5, 60 minimaal 6
Uitzonderingen: voorleggen STN
Een passende locatie biedt de garantie op spelen: binnensportlocatie met 4, 5 of 6
beschikbare banen (als het mag gezien Corona regels?) of een semi overkapte locatie.

2. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de teamcaptain?
-

Benaderen van de spelers
Tijdig aanleveren van een spelerslijst aan STN (minimaal 12, uitbreiden tot 20 is verstandig
zodat er op iedere speeldag gegarandeerd een volledige ploeg kan worden opgesteld)
Vinden van een locatie* voor de thuiswedstrijden (reisafstand max. 30 – 60 min.)
Tijdige betaling van de teambijdrage aan Senior Tennis Nederland (20 oktober 2021)
Betalen van baanhuur en ballen voor de thuiswedstrijden (na speeldag obv factuur
exploitant)
Aanspreekpunt voor STN
Aanspreekpunt voor de andere teamcaptains voor de communicatie over de speeldag.
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-

Verantwoordelijkheid organisatie op de dag zelf (ballen, speelschema, eventuele discussies
naar oplossingen brengen)

-

Doorgeven van de uitslagen (nog te bepalen aan STN of KNLTB)

*Een speeldag bestaat uit 18 wedstrijden en daarvoor zijn 6 banen (3 speelrondes), 5 banen (4
speelrondes) of 4 banen (5 speelrondes) nodig; dit is een factor om rekening mee te houden bij het
vinden van de locatie

3. Waar zorgt STN voor?
-

Opzet en initiatief competitie
Instructie / uitleg aan de teamcaptains en toezicht op goed verloop van de competitie
Ontwikkelen van speelschema binnen toernooi.nl (Tennis Toernooi Planner)
Regelen van baanhuur en ballen voor het Masters weekend (ism KNLTB)

4. Hoe en waar zal er gespeeld gaan worden?
De competitie opzet voor komende winter bestaat uit 4 speeldata en een masters. Er wordt
gespeeld met 12 teams, naar regio verdeeld over 4 poules van 3 teams. Binnen iedere poule
speelt ieder team 2x tegen elkaar (uit & thuis = ontmoeten) De winnaars van de poules plaatsen
zich voor de masters in de eerste helft van maart.
Er wordt telkens in het eerste weekend van de maand op zondag gespeeld (herkenbaar!) in 4
speelrondes en een masters:
November:
Speelronde 1
december:
Speelronde 2
januari:
Speelronde 3
februari:
Speelronde 4
maart 2022:
Masters / 5 en 6 maart 2022
Op 1 speeldag worden in iedere categorie gespeeld: 2x herenenkel, 2x damesenkel, herendubbel,
damesdubbel (dus in totaal 12 singles en 6 dubbels)
Incl. inspelen 5 min. duurt een partij 60 minuten / 1 set tot de 4 / setwinst = 2 punten, 2e set 2 games
voor = 1 punt (1 break voorsprong)

5. Hoe hoog is de teambijdrage? Wat krijgen de spelers / teams daarvoor?
D
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€ 120,- per team en wordt betaald als voorwaarde voor acceptatie door de
teamcaptain aan STN. Hierin zijn gratis deelname aan 2 uitwedstrijden plus de deelname aan het
mastersweekend (mits geplaatst). Hapjes en drankjes op de dag zelf zijn niet inbegrepen. De
baanhuur en de ballen worden betaald door de teams die thuis spelen.

6. Agenda van de meeting met de mogelijke teamcaptains
Bespreekpunten meeting
-

Bespreken van bovenstaande opzet. Opmerkingen, vragen, risico’ , c.
Zien de spelers een meerwaarde wanneer de uitslagen meetellen in het kader van het DSS?
Locatie: is het spelen op een binnenlocatie een vereiste? Of is het spelen buiten een
acceptabel alternatief?
W.v.t.t.k
2

