UITLEG TOERNOOIEN OP ACTUELE RATING
In het toernooiseizoen van 2010 en 2011 is er binnen drie districten een start gemaakt met de pilot
voor het spelen van het enkelspel op actuele rating in open toernooien. Bij deze toernooien worden
de deelnemers niet ingedeeld op basis van hun speelsterkte zoals deze jaarlijks in het speelsterkte
mutatieweekend in november wordt bepaald. Bij de indeling van het toernooi kijkt de wedstrijdleiding
naar de actuele rating die volgens het DSS (Dynamische Speelsterkte Systeem) was bepaald. In 2012
hebben in regio Noordwest 14 toernooien de enkelspelen succesvol op rating gespeeld.
Voordelen voor u als vereniging
De toernooi organisatie heeft meer mogelijkheden om het toernooi tot een geslaagd evenement te
maken. Indeling van de spelers aan de hand van de inschrijvingen geeft meer mogelijkheden dan de
huidige manier van inschrijven op speelcategorie. De organisatie heeft de mogelijkheid de schema’s /
groepen / poules, indien de actuele rating deze mogelijkheid biedt, wat betreft het aantal spelers
gelijkmatiger te verdelen. De ergernis die bij veel spelers in de loop der jaren is ontstaan doordat
spelers met een lage speelsterkte op het ledenpasje (en actuele rating) één of meerdere speelsterktes
hoger inschrijven is hiermee van de baan. Door de gelijke sterkte van spelers kan een organisatie
minder walkovers verwachten. Houdt wel rekening met een iets langere partijplanning.
De organisatie deelt de spelers in naar de actuele rating met een maximale bandbreedte van 1. De
organisatie kan hier, na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, van afwijken in die zin dat de
bandbreedte kleiner wordt. Groter dan 1 is NIET toegestaan. Bij de slotcategorie is, na goedkeuring
van de bondsgedelegeerde, een bandbreedte van groter dan 1 punt mogelijk.
Bijvoorbeeld:
- Binnen een bandbreedte van 1 zijn 36 spelers ingeschreven. De organisatie wenst echter
geen schema’s groter dan 32. In dit geval wordt de bandbreedte verkleind. Dit kan als gevolg
hebben dat er in meer groepen wordt gespeeld zodat er meer prijzen nodig zijn. De
organisatie kan hier mee spelen.
- In de slotcategorie staan 14 spelers. De eerste 12 spelers bevinden zich binnen een
bandbreedte van 1, echter 2 spelers vallen net buiten de bandbreedte van 1 (bandbreedte
wordt 1.25). Het wordt de wedstrijdleiding toegestaan om voor de slotcategorie een
bandbreedte van 1.25 te hebben en daardoor alle spelers te kunnen accepteren.
Wat kan een deelnemer verwachten
• Indeling op actuele rating vindt alleen plaats in het enkelspel.
• Bij de ratingtoernooien schrijft een speler zich in voor de ‘herenenkel’ of ‘damesenkel’. Na de
loting is pas bekend in welk schema hij/zij terecht komt.
• Door indeling op rating komt men altijd tegenstanders tegen die een rating hebben die in de
buurt van eigen rating ligt. Het verschil kan maximaal 1 punt zijn. Hierdoor is de kans klein dat
de speler een tegenstander tegenkomt die veel beter of veel slechter is.
• Aangezien er op basis van rating wordt ingedeeld, kan men niet voor twee enkelspelen met
dezelfde leeftijdsgrens inschrijven bij het toernooi.
• Mocht een speler zijn rating te goed zijn om aan een toernooi deel te mogen nemen, dan word
hij/zij hier tijdig over geïnformeerd door de wedstrijdleiding, zodat er nog tijd is om een ander
toernooi in die week uit te zoeken.
Indeling op actuele rating kan voorlopig alleen bij senioren enkelspelonderdelen
Vooralsnog is er in regio Noordwest voor gekozen om alleen de indeling op rating bij het enkelspel in
te voeren. De verwachting is dat vanaf 2014 ook dubbelspel op rating gespeeld kan worden.
Meer dan 1 keer inschrijven (voor enkelspelen met dezelfde leeftijdsgrens) is niet mogelijk
Bij een toernooi op actuele rating, waarin voor wat betreft het enkelspel slechts open categorieën
worden aangeboden (zonder leeftijdsbeperking) schrijft een deelnemer/speler zich voor het enkelspel
in voor deelname aan het HE (herenenkelspel) of DE (damesenkelspel). De speler kan per
leeftijdscategorie slechts eenmaal in het enkelspel worden ingeschreven. Meer inschrijven is alleen
mogelijk indien er meerdere leeftijdscategorieën worden aangeboden. Bijvoorbeeld: open, 17+ en
35+. Per leeftijdscategorie is meer dan één keer inschrijven niet mogelijk.

Toernooikalender
In 2013 gaan in regio Noordwest 32 toernooien de enkelspelen op rating spelen. Op de KNLTB
toernooikalender wordt nadrukkelijk vermeld bij de toernooicategorieën als het een ratingtoernooi in
het enkelspel betreft. Aan de hand van de toegewezen categorieën is af te lezen vanaf welke
ratinggrens (zie onderstaand) spelers toegelaten mogen worden.
Grensoverzicht 2013
De rating (boven)grenzen 2013 is bepaald aan de hand van de grenswaarden voor de
speelsterktebepaling die in het speelsterkte mutatieweekend in november 2012 heeft plaatsgevonden.
Jaarlijks worden de rating (boven)grenzen bepaald.
Grensoverzicht rating 2013 voor open toernooien
Toegewezen Herenenkel
Damesenkel
speelsterkte (vanaf)
(vanaf)

Herendubbel
(vanaf) ***

Damesdubbel
(vanaf) ***

2*
Deze grenzen zijn gelijk aan de rating van de beste inschrijvers
3 **
2,2359
2,2569
2,2069
2,2139
4
3,5699
3,7209
3,5239
3,6529
5
4,4019
4,7169
4,4469
4,6559
6
5,4009
5,6569
5,4009
5,5139
7
6,4009
6,6559
6,4009
6,4009
8
7,9329
7,9999
7,8959
7,9029
* Landelijk is bepaald dat een speler met categorie 2 op zijn/haar spelerspas, mag deelnemen aan
een categorie 2 actueel ratingtoernooi, ongeacht de actuele DSS rating. Spelers met speelsterkte 1
mogen niet inschrijven voor een open toernooi op rating, echter wel voor een gecombineerd Nationaal
Ranglijsttoernooi met een categorie 2 actueel ratingtoernooi.
** Alleen in district IJmond geldt dat een speler met categorie 3 op zijn/haar spelerspas, mag
deelnemen aan een categorie 3 actueel ratingtoernooi, ongeacht de DSS rating.
*** Geldt alleen voor de districten waar een pilot wordt gehouden.
Het verschil in rating in een speelschema mag maximaal 1 zijn (m.u.v. slotcategorie)
Het verschil in rating tussen de sterkste en zwakste deelnemer in een schema mag maximaal één
punt zijn. Hierdoor kunnen er op papier geen grote niveauverschillen in een schema ontstaan.
Wanneer er veel inschrijvingen zijn, bestaat een mogelijkheid om schema's te creëren waarbij het
verschil aanmerkelijk kleiner dan één is, maar dit is afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen.
Voor een toernooi welke de categorie 2 toegewezen heeft gekregen geldt dat de ratinggrens gelijk is
aan de rating van de beste inschrijver(s).
Voor een toernooi vanaf categorie 3 geldt dat er afhankelijk van de hoogst toegewezen categorie een
maximale bovengrens geldt (m.u.v. district IJmond, zie bovenstaand **). De speler/speelster met de
sterkste rating bepaalt uiteindelijk de bovengrens van de hoogste groep.
De bovengrens voor een categorie 3 toernooi is (m.u.v. district IJmond, zie bovenstaand **) gesteld op
een ratingsterkte van 2,2359 voor heren en 2,2569 voor dames. Spelers die een rating hebben die
beter is dan 2,2359 en speelsters die een rating hebben die beter is dan 2,2569 worden niet
toegelaten in een open categorie 3 toernooi op rating. Dit zijn de vastgestelde bovengrenzen om te
bewaken dat er niet een te groot niveauverschil ontstaat bij deze toernooien. Alle grenzen zwakker
dan deze grenzen zijn toegestaan. Er wordt (vooralsnog) niet afgeweken van de genoemde
bovengrens.
Bijvoorbeeld uw hoogste categorie in het toernooi is de HE 5. De bovengrens voor de HE 5 ligt op
4,4019, dus een speler met rating 4,3 kan niet meedoen. Blijkt dat uw sterkste heer in de 5 een rating
heeft van 4,8 dan bepaalt dat de bovengrens van de hoogste groep en beïnvloedt daarmee de
grenzen van onderliggende onderdelen.
Bij de slotcategorie is, na goedkeuring van de bondsgedelegeerde, een bandbreedte van groter dan 1
punt mogelijk.

Vanaf het moment van loting wordt de gehanteerde rating aangehouden
De rating op het moment van loting dient gedurende het gehele toernooi en de voorbereiding daarop
gebruikt te worden. Mocht er opnieuw geloot moeten worden, dan dient men deze rating aan te
houden. Deze ‘bewaarde rating’ is ook een bewijs naar de deelnemers ter verklaring voor de loting.
Het moment van loting moet wel vooraf bekend zijn en opgenomen worden in de bijzondere
toernooibepalingen.
Toernooibepalingen
De goedkeuring van de KNLTB geeft aan dat het Toernooi Reglement (TR) van toepassing is. Alle
afwijkingen van het TR moeten in de bijzondere toernooibepalingen worden vermeld en dienen de
goedkeuring te hebben van de bondsgedelegeerde. Voor de bijzondere toernooibepalingen van een
ratingtoernooi kunt u gebruik maken van het door de KNLTB opgestelde ‘standaard’ document.

