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1.

Begripsbepaling
NRA:
Afkorting voor Nederlandse Racquetball Associatie.
ERF:
Afkorting voor European Racquetball Federation.
IRF:
Afkorting voor International Racquetball Federation.
European Racquetball Tour (ERT):
De toernooien welke onder auspiciën van de European Racquetball Federation worden georganiseerd
en waarbij spelers punten kunnen behalen t.b.v. de Europese ranglijst.
In deze procedure wordt uitgegaan van de zgn. IRT satellite en ERT major toernooien, tenzij anders
vermeld.
In deze procedure wordt slechts uitgegaan van de volgende categorieën (tenzij anders vermeld):
Heren open singles, heren open doubles, dames open singles en dames open dubbels.
Nationale Selectie:
Een groep spelers of speelsters, door de NRA geselecteerd op basis van onderstaande procedure;
welke namens de NRA zal uitkomen op toernooien deel uitmakend van de European Racquetball Tour.
De selectie bestaat ut maximaal 16 spelers (8 heren, 8 dames).
Nationaal Team:
Een groep spelers of speelsters, door de NRA geselecteerd op basis van onderstaande procedure;
welke namens de NRA zal uitkomen op Europese en wereldkampioenschappen.
Het team bestaat uit maximaal 8 spelers (4 heren, 4 dames; waarin per sekse 2 single spelers en één
dubbelteam wordt aangewezen)
Play‐off:
Een door de NRA georganiseerde competitie, waaraan slechts na invitatie door de NRA kan worden
deelgenomen. Competitie zal plaatsvinden in zgn. "round robin" format en zal driemaal op drie (3)
minimaal één week van elkaar gescheiden data worden uitgevoerd.

2.

Algemene bepalingen
Het volgende wordt in acht genomen bij de onderstaande procedure:

2.1

Bij het tekenen van deze procedure vervallen alle eerdere documenten betreffende dit
onderwerp
Deze procedure zal worden herzien; indien wijziging in regelgeving binnen de ERF of IRF hier
aanleiding toe geeft;
Beslissingen van de NRA zijn ten aller tijde bindend

2.2
2.3
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3.

3.1

3.2

3.3

4.

4.1
4.2

4.3

Selectieprocedure t.b.v. nationale selectie
Een speler of speelster zal door de NRA worden aangewezen voor de nationale selectie indien hij of zij
voldoet aan de volgende criteria:
De hoogste acht gekwalificeerde heren en de hoogste acht gekwalificeerde dames,uitgaande van de
positie die de speler of speelster inneemt op de meest recente Europese ranglijst (ERT ranglijst),
uitgaande van:
 de eerste 25 in de heren singles of
 de eerste 10 in de dames singles of
 de eerste 15 in de heren doubles of
 de eerste 5 in de dames doubles;
Hij of zij tijdens zijn of haar laatst gespeelde ERT major, IRT satellite toernooi of nationale
kampioenschap minimaal een halve finale heeft bereikt. Hierbij dient in acht te worden genomen dat
dit criterium een verlooptijd van 8 weken heeft. Indien deze speler niet aan de kwalificatie van 3.1.
voldoet zal hij of zij als achtste aan de selectie worden toegevoegd
De NRA behoudt zich het recht voor een speler of speelster aan de selectie toe te voegen indien zij dit
beleidsmatig juist acht
Regels t.b.v. nationale selectie
De NRA behoudt zich het recht voor een speler of speelster voorlopig uit de selectie te zetten,totdat
de tuchtcommissie hierover uitspraak heeft gedaan, indien:
Overtreding van het door de NRA opgestelde dopingreglement;
Ontoelaatbaar gedrag tijdens toernooi of nationale training, hiermee wordt bedoeld:
 het zonder opgaaf van geldige redenen niet verschijnen op wedstrijd of nationale
training;
 ontoelaatbaar gedrag tijdens wedstrijden resulterend in een "technical loss of
match" zoals beschreven in de IRF reglementen;
 indien de NRA de motivatie van een speler ten zeerste in twijfel trekt.
Het binnen de door de NRA gestelde trainingsperiode onder opgaaf van geldige redenen niet
verschijnen op 50% van de nationale trainingen.

De tuchtcommissie zal, volgens de procedure zoals beschreven in het tuchtreglement, een
definitieve uitspraak doen.
5.

5.1
5.2
5.3

5.4

Selectieprocedure t.b.v. nationaal team
Een speler of speelster zal door de NRA worden aangewezen voor het nationale team en worden
uitgezonden naar een Europees of wereldkampioenschap indien hij of zij voldoet aan de volgende
criteria:
Hij of zij op peildatum eind januari bij de beste twee (2) Nederlandse singlespelers behoort volgens de
actuele ERT ranglijst;
Het in 5.1. beschreven criterium geeft automatisch recht op een singlepositie in het nationale team
tenzij door de speler of speelster zelf een positie in het dubbelteam wordt verkozen;
De dubbelteams die op een peildatum 12 weken voorafgaand aan betreffend evenement bij de beste
vier (4) Nederlandse dubbelteams behoren volgens de actuele ERT ranglijst zullen door de NRA
worden aangewezen voor een "play‐off". Het dubbelteam wat n.a.v. deze "play‐off" het hoogste
resultaat behaalt, zal door de NRA worden aangewezen voor het nationale team.
Het selecteren van een reservespeler (m/v) zal tevens op basis van een play off plaatsvinden. Alleen
selectiespelers zijn gerechtigd aan deze play off
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