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Hoofdcompetitieleider
Opgave landelijke najaarscompetitie
De sluitingsdatum voor opgave van teams voor de landelijke najaarscompetitie senioren is gesteld
op 3 juni 2022.
Een nadere toelichting volgt in het volgende bulletin
Play off, play down en promotie-degradatiewedstrijden Ere- en 1e divisie en 2e divisie dames
NB. Voor gerechtigdheid tot deelname aan onderstaande wedstrijden moeten spelers minimaal 3 wedstrijden in het
reguliere gedeelte hebben gespeeld. Deelname in alleen het dubbelspel of opgave voor de wedstrijd gelden hierbij
niet als gespeelde wedstrijd.
Voor het opstellen van invallers is toestemming vooraf vereist
Eredivisie heren – play down
7 of 8 mei
halve finale - nr 5 – nr 8
7 of 8 mei
halve finale - nr 6 – nr 7
14 mei
finale - verliezer 5-8 – verliezer 6-7
21 mei
promotie-degradatie - winnaar finale play down – verliezer finale 1e divisie
Eredivisie heren – play off
14 of 15 mei halve finale - nr 1 – nr 4
14 of 15 mei halve finale - nr 2 – nr 3
26 mei
finale - winnaar 1-4 - winnaar 2-3
Eredivisie dames – play down
7 of 8 mei
halve finale - nr 5 – nr 8
7 of 8 mei
halve finale - nr 6 – nr 7
14 mei
finale - winnaar 5-8 – winnaar 6-7
21 mei
promotie-degradatie - verliezer finale play down – winnaar finale 1e divisie
Eredivisie dames – play off
14 of 15 mei halve finale - nr 1 – nr 4
14 of 15 mei halve finale - nr 2 – nr 3
26 mei
finale - winnaar 1-4 - winnaar 2-3
1e divisie heren
14 mei
finale: kampioen poule A – kampioen poule B - winnaar promoveert naar de eredivisie
21 mei
promotie-degradatie - winnaar finale play down – verliezer finale 1e divisie
1e divisie dames - promotie
14 mei
finale: kampioen poule A – kampioen poule B - winnaar speelt promotiewedstrijd
21 mei
promotie-degradatie - verliezer finale play down – winnaar finale 1e divisie
1e divisie dames - degradatie
14 mei
nr 5 poule A – nr 5 poule B
21 mei
promotie-degradatie - verliezer nrs 5 A-B – kampioen 2e divisie
2e divisie dames - promotie
21 mei
promotie-degradatie - verliezer nrs 5 1e div A-B – kampioen 2e divisie
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Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
10124
AnytimeFitness Westa 1
- DHC 1
11227
Hilversum 1
- SVE 1
11322
SVE 2
- Buitenpost 1
11320
SVE 2
- Hutaf 1
11327
Trias 2
- SVE 2

Nieuwe datum + tijd
30 april 13:00
23 april 14:30
24 april 12:30
30 april 10:00
23 april 14:00

Sophie Dijkers - HCL
tel. 06 – 15 38 00 07
e-mail: hcl@tafeltennis.nl

Hoofdjeugdcompetitieleider
Opgave teams Najaar 2022
Voor opgave van de najaar competitie 2022/2023 is de sluitingsdatum gesteld op 3 juni 2022.
In het volgende bulletin zal nog een toelichting voor de opgave gestuurd worden.
Kampioensgroep;
Na het opmaken van de stand in de Kampioensgroep zijn volgende 4 teams in de halve finale gekomen;
Smash 70 (H 1) , Combilo TOGB 1, Hercules 1 en Tempo Team 1.
Zij zullen in 2 wedstrijden uitmaken wie er in de finale mogen aantreden.
Dit houdt in dat het in de voorronde als eerste geëindigde team zal uitkomen tegen de nummer 4 en het als tweede
geëindigde team tegen de nummer 3. De teams spelen zowel een thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is het team
dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden wint. De winnaars van de halve finale spelen één competitiewedstrijd
op neutraal terrein tegen elkaar om het landskampioenschap en wel op Donderdag 26 mei 2022 bij Hilversum. De
finalewedstrijd zal worden beëindigd zodra één van beide teams 6 sets heeft gewonnen. Er wordt niet gespeeld om de
3e en 4e plaats.
16-4-2022
16-4-2022

Tempo Team 1 - Smash 70 (H) 1
Hercules 1
- Combilo TOGB 1

uitslag 0-10
uitslag 7-3

In de return mag de wedstrijd gestopt worden als de beslissing is gevallen, als een van beide teams in totaal 11
setpunten heeft behaald.
23-4-2022
Smash 70 (H) 1 - Tempo Team 1
23-4-2022
Combilo TOGB 1 – Hercules 1
Na het opmaken van de standen zijn voor de Klassen Landelijk A groep A , Landelijk C groepen A,B en C
zijn de vervolgschema’s aangemaakt. De bovenste 4 en de onderste 4/3 spelen nog een halve competitie.
U kunt het programma uit NAS halen.
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijd- Vereniging
Vereniging
nummer
12405
Stiphout /Valk. 1
SKF 1

Nieuwe datum +
tijd

12704
12305
12703

Helw.Westa 1
Swift D 1
Hilversum 4

De Boer Taverzo 1
Assen 1
Tanaka 1

1-5 13:00 uur
7-5 17:00 uur
22-4 17:30 uur

12805

Falco 1

SAR 72 1

8-5 16:00 uur

***

*** zal gespeeld worden in de zaal van Stiphout.
Joke Wijker - HJCL
tel. 0226-316753
e-mail: hjcl@tafeltennis.nl
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Op te leggen boetes
Volgnummer
2022-007

Wedstr.
nummer
12805
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Vereniging
SAR 1

Boetenummer
16

Aanvulling omschrijving
Niet opgekomen, wedstrijd
opnieuw vastgesteld, zie boven

Bedrag
22.50
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