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Mededelingen Algemeen
Speelweken najaarscompetitie
Aangezien er regelmatig om gevaagd wordt vindt U onder mededelingen senioren- en duocompetitie en
mededelingen jeugd de speelweken voor de najaarscompetitie 2020 van de desbetreffende competities.
De regels voor de teamopgave voor de najaarscompetitie 2020 zullen in de loop van april worden
gepubliceerd.

Mededelingen Senioren-en Duocompetitie
Speelweken najaarscompetities 2020 senioren
7 september t/m 12 september
speelweek 1
14 september t/m 19 september
speelweek 2
21 september t/m 26 september
speelweek 3
28 september t/m 3 oktober
speelweek 4
5 oktober t/m 10 oktober
speelweek 5
12 oktober t/m 17 oktober
vrije week
19 oktober t/m 24oktober
speelweek 6
26 oktober t/m 31 oktober
speelweek 7
2 november t/m 7 november
speelweek 8
9 november t/m 14 november vrije week
16 november t/m 21 november
speelweek 9
23 november t/m 28 november
speelweek 10
Aangezien een aantal jaar geleden op de ALV het besluit is genomen om in de week van de herfstvakantie
voor de afdelingscompetities geen competitieprogramma te plannen wijkt dit speelwekenschema af van
het speelwekenschema dat voor de landelijke competities in het landelijk competitiebulletin is
gepubliceerd.
Verenigingen die hun in de landelijke competitie uitkomende team(s) gelijktijdig willen laten spelen met
teams uitkomend in de afdelingsseniorencompetities moeten er rekening mee houden dat het hierdoor
niet mogelijk zal zijn om deze teams altijd gelijktijdig thuis te laten spelen. Verenigingen die na het
bekend worden van de competitieprogramma’s hiermee problemen hebben zullen zelf, binnen de voor het
verplaatsen van wedstrijden opgestelde regels, in onderling overleg met de tegenstanders een oplossing
moeten zien te vinden.
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Mededelingen Jeugd
Speeldagen najaarscompetitie 2020 jeugd
12 september
speeldag 1
19 september
speeldag 2
26 september
speeldag 3
3 oktober
speeldag 4
10 oktober
speeldag 5
17 oktober
vrije week
24 oktober
speeldag 6
31 oktober
speeldag 7
7 november
speeldag 8
14 november
vrije week
21 november
speeldag 9
28 november
speeldag 10
30 november
speeldag 10
Aangezien een aantal jaar geleden op de ALV het besluit is genomen om in de week van de herfstvakantie
voor de afdelingscompetities geen competitieprogramma te plannen wijkt dit speelwekenschema af van
het speelwekenschema dat voor de landelijke competities.in het landelijk competitiebulletin is
gepubliceerd.
Verenigingen moeten er daarom rekening mee houden dat het hierdoor niet altijd mogelijk zal zijn om
rekening te houden met verzoeken voor het gelijktijdig of contra spelen van de teams uitkomend in de
afdelingsjeugdcompetitie en teams uitkomend in de landelijke jeugdcompetitie. Verenigingen die na het
bekend worden van de competitieprogramma’s hiermee problemen hebben zullen zelf, binnen de voor het
verplaatsen van wedstrijden opgestelde regels, in onderling overleg met de tegenstanders een oplossing
moeten zien te vinden.
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