Algemene informatie
Alle bijgaande competitieoverzichten zijn in NAS gemaakt en zijn alleen beschikbaar in PDFformaat en niet in Word of Excel.
Aangezien het in NAS (nog) niet mogelijk is een competitieleider aan een poule te koppelen,
treft u ook een apart bijlage aan, waarop aangegeven staat welke comptitieleider voor welke
poule verantwoordelijk is.
De wedstrijden die gepland stonden op 2e paasdag (06 april) zijn verplaatst naar 23 februari.
Verder zijn er meerdere wedstrijden verplaatst ivm beschikbaarheid speelzaal.
Kijk dus goed in de schema’s voor afwijkende speeldagen/speeldata.
Promotie-degradatieregeling tbv de voorjaarscompetitie 2015 senioren
1. Algemeen
Voor poules bestaande uit 7 of 8 teams wordt de regeling toegepast op de stand
na de nacompetitiewedstrijden indien van toepassing.
Alle poules van 7 of 8 teams spelen na de reguliere competitie de overige
wedstrijden uit in een promotie- en degradatiepoule.
Eventuele restplaatsen voor de najaarscompetitie worden door de competitieleiding
en adviescommissie ingevuld op basis van:
# Nieuwe teams die qua sterkte in een klasse moeten worden toegevoegd
# Klassering en behaalde punten in de voorjaarscompetitie, dan wel het resultaat
behaald in een p/d-wedstrijd
NB: Teamwijzigingen en, in lagere klassen, de behoefte tot aanvulling in een bepaalde
regio kunnen van invloed zijn op de toepassing van bovenstaande criteria.
In specifieke gevallen kan dit betekenen dat een “beste degradant” niet per definitie in
aanmerking komt voor een restplaats.
2. Promotie
Alle klassen:
Alle kampioenen promoveren direct naar de naast hogere klasse. Vanaf de 4e klasse
spelen de nummers twee een promotiewedstrijd tegen een nader te bepalen nummer vijf
uit de naast hogere klasse.
3. Degradatie
Hoofdklasse:
1e en 2e klasse:
3e t/m 6e klasse:

Uitzonderingen
6e klasse A:

Alle nummers 5 en 6 degraderen
Alle nummers 5 en 6 degraderen
Alle nummers 5 spelen een degradatiewedstrijd.
Alle nummers 6 degraderen.

Geen degradatie van toepassing

Vanwege het ongelijke aantal poules in de diverse klassen zullen enkele teams worden
vrijgesteld van het spelen van een p/d-wedstrijd. De hiervoor in aanmerking komende poules
zullen tegen die tijd worden aangewezen.

Belangrijke informatie mbt de voorjaarscompetitie 2015.
De wedstrijdformulieren van de senioren dienen gestuurd te worden naar:
Ria Elshof
Plutostraat 17,
5694 SV Breugel
De wedstrijdformulieren dienen tijdig te worden verzonden. Het originele formulier dient
uiterlijk dinsdag na de wedstrijd in haar bezit te zijn.
Wijzigingen zoals het toevoegen van spelers, wedstrijdsecretariaat, terugtrekken team,
invallers voor beslissingswedstrijden etc dienen doorgegeven te worden aan:
Judith Morcus (koetje29@home.nl)
Bij het wijzigen van het wedstrijdsecretariaat dient dit door de ledenadministrateur van
de vereniging ook gewijzigd te worden in NAS.
Het verzetten van wedstrijden dient doorgegeven te worden aan de competitieleider van de
desbetreffende poule.
Let op: Een wedstrijd is pas verzet als beide verenigingen een bevestiging hebben gestuurd
naar de competitieleider EN de competitieleider heeft de nieuwe datum goedgekeurd.
Indien men er onderling niet uitkomt dan kan de competitieleider van de poule een nieuwe
datum vaststellen.
Vragen en/of protesten over boetes dienen ingediend te worden bij Judith Morcus.
Het aanmelden van een zaal voor de beslissingswedstrijden kan bij Judith Morcus.
Alle correspondentie met SCL, JCL en de CL’s verloopt via de wedstrijdsecretaris.
Berichten van spelers, coaches ed. worden NIET in behandeling genomen.

DATUM
26-31 jan
02-07 feb
09-14 feb
16-21 feb
23-28 feb
02-07 mrt
09-14 mrt
16-21 mrt
23-28 mrt
30mrt-4apr
06-11 apr
13-18 apr
20-25 apr

RONDE
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

POULES VAN
6
AB CD EF
FA BC DE

poules van 7 en 8
AF EB CH GD
FG BC DA HE

vrij

vrij

vrij

vrij

vrij

vrij

AC EB DF
EA BD CF
AD FB CE
BA DC FE
AF CB ED
CA BE FD
AE DB FC
DA BF EC

AC EF DB GH
EA BF CG HD
AH FD CE GB
BH DE FC GA
AB CD EG HF
nacompetitie
nacompetitie
nacompetitie

Beslissingswedstrijden op vrijdag 01 mei 2015

