Woensdag 31 juli 2019
VOORLOPIG COMPETITIEPROGRAMMA
Beste clubs,
Het (voorlopige) programma voor de najaarscompetitie staat inmiddels online.
Alleen de DUO-competitie senioren volgt nog in de loop van volgende week!
Clubs kunnen reageren tot en met 7 augustus, daarna is het programma definitief.
Er is geprobeerd zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de clubs,
ook is zoveel mogelijk voorkomen dat teams als enige in een zaal moeten spelen.
Daardoor zijn ook wat wedstrijden en aanvangstijden verplaatst/gewijzigd. Aan de
wedstrijdsecretarissen het verzoek goed te checken of alles klopt.
Enkele opmerkingen:
De regio-hoofdklasse bestaat uit twee keer 8 teams, die eerst een halve competitie spelen.
Daarna spelen de nummers 1 t/m 4 door voor twee promotieplekken naar de 3e divisie.
Dat gebeurt kruiselings, dus de nummer 1 van poule A komt tegen de nummer 4 van poule
B.
De winnaars van deze dubbele wedstrijden (uit en thuis) spelen in twee finales om twee
plekken
in de derde divisie. Deze wedstrijden worden op zaterdag 7 december in dezelfde zaal
gespeeld.
Alle hoofdklasse teams kunnen hun zaal beschikbaar stellen voor deze twee finales.
De nummers 5 t/m 8 spelen nog één keer tegen elkaar (punten blijven hier staan), waarna
de
nummers 7 en 8 degraderen. De betrokken clubs worden nog apart geïnformeerd.
In de 4e klasse senioren (9 teams) wordt een halve competitie gespeeld, waarna de
nummers 1 t/m 4
nog een keer tegen elkaar spelen (punten blijven staan). Ook de nummers 5 t/m 9 spelen
nog wedstrijden tegen elkaar al gaat dit nergens meer om.
Bij de jeugd is er overal een hele competitie, alleen de 2e klasse bestaat uit 8 teams, die een
halve competitie afwerken. Hierna spelen de nummers 1 t/m 4 nog een keer tegen elkaar en
de nummers 5 t/m 8 nog een keer tegen elkaar. De punten blijven staan.
De DUO-competitie senioren bestaat uit drie poules van 8 teams, die allemaal volgens
hetzelfde systeem spelen.
Namelijk, een halve competitie en daarna play-offs voor de nummers 1 t/m 4. Het idee was
om de drie finales per klasse op EEN avond in dezelfde zaal te laten spelen. Datum en locatie
volgen nog!
De nummers 5 t/m 8 spelen nog een keer tegen elkaar, waarna de nummer 8 degradeert.
Als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Willen jullie verder de teams nog eens attenderen op de TT-app. Velen gebruiken hem al,
maar nog niet iedereen. Het zou mooi zijn als in elk team tenminste 1 speler de standen
bijhoudt, dan maakt het ook interessant voor andere teams in dezelfde poule.
Groeten, Frank Moonen, ACL Limbur

