Pilot wisselen in de topdivisie van de NPC
Na afloop van het NPC seizoen 2018-2019 is een enquête gehouden onder de deelnemende
spelers en coaches. In deze enquête is onder andere gevraagd of het mogelijk moet zijn om
spelers te wisselen tijdens een speelronde bij één partij én of de speelvorm tête-à-tête moet
worden toegevoegd aan een wedstrijddag.
Het bondsbestuur acht het wenselijk om, voordat een dergelijke aanpassing wordt
doorgevoerd, een pilot te organiseren. Een eventuele pilot met toevoeging van een speelronde
tête-à-tête vraagt om de nodige voorbereiding van zowel de landelijke organisatie als de
betrokken verenigingen. Voor het komende seizoen wordt hiermee dan ook niet gestart. Een
besluit over deze pilot zal op een later moment worden genomen.
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête, heeft het bondsbestuur besloten om tijdens
het NPC seizoen 2019-2020 in de topdivisie een pilot te starten waarbij het mogelijk is om te
wisselen tijdens een speelronde bij één partij.
Met de pilot (en mogelijke definitieve invoering) waarbij het mogelijk is om te wisselen tijdens
een speelronde worden de regels gevolgd die tijdens de EuroCup van toepassing zijn. De
EuroCup is het Europees Kampioenschap voor verenigingen waarvoor de kampioen van de
topdivisie zich kwalificeert. Op deze manier worden de teams in de topdivisie beter voorbereid
op deelname aan de EuroCup. Dit is één van de redenen waarom het bondsbestuur heeft
besloten om te starten met de pilot.
Deze pilot heeft uiteraard gevolgen voor (het verloop van) een wedstrijddag in de topdivisie
van de NPC. Hierna wordt beschreven welke regels gelden bij het wisselen tijdens een
speelronde.
Wisselen tijdens een speelronde
Bij het wisselen tijdens een speelronde zullen zoveel mogelijk de regels worden gevolgd die
gelden tijdens de EuroCup. Er dient rekening te worden gehouden met het volgende:
1. In iedere speelronde die bestaat uit doubletten- of triplettenpartijen mag van elk
verenigingsteam één speler worden gewisseld. Dit betekent dat een verenigingsteam in
één speelronde niet vaker dan één keer mag wisselen;
2. De wisselspelers dienen te staan op het teamformulier en bij aanvang van de wedstrijd
aanwezig te zijn;
3. Indien één van beide teams toch 2 keer of vaker wisselt tijdens één speelronde, wordt
de speler die in de equipe komt gezien als een niet-speelgerechtigde speler. Als gevolg
hiervan kan een sanctie zoals genoemd in artikel 9.3. van het NPC reglement wordt
opgelegd;
4. Indien tijdens een speelronde beide teams (door het wisselen van meerdere spelers)
met een niet-speelgerechtigde speler spelen, wordt de uitslag van de betreffende
partij(en) ongeldig. Dit betekent dat er geen uitslag wordt genoteerd voor de
betreffende partij(en);
5. Een speler die zijn/haar partij heeft uitgespeeld of is vervangen tijdens een partij, kan
niet spelen in een andere partij in dezelfde speelronde;
6. Voor de partijen die worden gespeeld door gemengde equipes (ten minste één man en
één vrouw) geldt dat een wisseling geen invloed mag hebben op de gemengde
samenstelling. Dit betekent dat de gehele partij, ook na een wissel, wordt gespeeld
door ten minste één man en één vrouw;
7. Wanneer een team in een speelronde geen wisselspeler heeft ingezet is het niet
mogelijk om in andere speelrondes een extra wisselspeler in te zetten;
8. Er kan alleen worden gewisseld tussen twee mênes;

9. De wissel kan worden doorgevoerd na melding bij de teamcaptain van de tegenpartij én
de scheidsrechter. Een wissel die wordt doorgevoerd zonder dit te melden bij de
teamcaptain van de tegenpartij en de scheidsrechter, is ongeldig. De speler die door
deze wissel in de equipe komt, wordt gezien als een niet-speelgerechtigde speler.

