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Werkgroep eredivisie
e

Nacompetitie Eredivisie/1 divisie voorjaar 2015
e
Zoals bekend vindt zaterdag 2 mei 2015 de nacompetitie eredivisie/1 divisie plaats. De nummers 2-3 uit de Eredivisie
e
B zullen samen met de 2 kampioenen 1 divisie spelen in de nacompetitie om 1 plek in de nieuwe eredivisie van 8
teams. Dit betekent dat in de ene halve finale de nummer 2 uit de ED-B speelt tegen de ene 1e divisie kampioen en in
de andere halve finale de nummer 3 uit de ED-B tegen de andere. Welke 1e divisiekampioen in welke wedstrijd speelt
wordt door loting bepaald. Geen geheel vrije loting. De ED-B teams zijn gescheiden. Daarna spelen de winnaars in de
finale om 1 plek eredivisie.
Speelschema halve finales en finale:
A-Y
B-X
C-Z
A-X
B-Y
Wedstrijd is beslist als één van beide teams 3 enkelspelen heeft gewonnen.
De wedstrijden van de nacompetitie worden beschouwd als beslissingswedstrijden. Dat betekent dat voor het
speelgerechtigd zijn de betreffende bepalingen van het competitiereglement van toepassing zijn.
2de team in eredivisie
e
Indien een 2e team van een vereniging de nacompetitie ere/1 divisie einde voorjaar 2015 wint heeft dit team het recht
op promotie naar de nieuwe eredivisie van 8 teams, onder de voorwaarde dat de Bondsraad in juni 2015 instemt met
het voorstel van het Hoofdbestuur tot wijziging van artikel 39 lid 2 van het Competitiereglement.
e
In geval de Bondsraad hier niet mee instemt promoveert het team dat tijdens de nacompetitie ere/1 divisie om 1
plaats in de eredivisie met uitsluiting van de 2e teams tijdens deze beslissingswedstrijden als hoogste eindigt. Als dit
een verliezer van de halve finale van de beslissingswedstrijden is, is dit het team dat in de eredivisie B als hoogste is
geëindigd.

Uitsluiting
M. Khatchanov FVT / Visser- vd Ham bondsnummer 3630286
1e gele kaart NK-A 2014 01-03-2014 code 01
2e gele kaart wedstrijd 11-10-2014 code 01
3e gele kaart NK-A 2015 28-02-2015 code 02
Uitsluiting wedstrijd 10211 07-03-2015 Hilversum 1 - FVT / Visser-vd Ham 1
C.L. Stan Westa
1e gele kaart Masters 2014 03-01-2015 code 05
2e gele kaart NK-A 2015 28-02-2015 code 02
3e gele kaart NK-A 2015 28-02-2015 code 05
Uitsluiting datum nog niet bekend. 1e wedstrijd in de Nederlandse competitie!

Peter Boon
tel. 06-51354137
email boon@nttb.nl
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Hoofdcompetitieleider
René van Dijk - HCL
tel. 013-5344347
e-mail: rene2.dijk@planet.nl

Hoofdjeugdcompetitieleider
Joke Wijker - HJCL
tel. 0226-316753
e-mail: hjcl@quicknet.nl

De omschrijving van de boetenummers kunt u terugvinden in het voorwoord landelijke senioren- en landelijke
jeugdcompetitie dat samen met het programma voor de najaarscompetitie aan u is verzonden. Dit competitieboek is
ook terug te vinden op onze website www.nttb.nl onder >Downloads >Competities en toernooien
Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen beroep mogelijk bij de betrokken
competitieleider. (Artikel 10 lid 6 Competitiereglement).
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