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Mededelingen Senioren-en Duocompetitie
Wijziging wedstrijdsecretariaat Disnierats
Het wedstrijdsecretariaat senioren van Disnierats is m.i.v. heden overgenomen door:
P.M. Heijma
Telefoon: 0229-752733
E-mail: competitie@disnierats.nl
Bestellen wedstrijdboekjes
Hoewel al een paar jaar niet meer mogelijk is om wedstrijdboekjes bij de afdeling te bes tellen worden er
de laatste tijd weer regelmatig e-mails gestuurd waarmee verenigingen wedstrijdboekjes willen bestellen.
Wedstrijdboekjes zijn echter alleen nog te bestellen bij de webshop van de NTTB. De webshop is te
bereiken op de site www.nttb.nl
Invallersbepalingen senioren:
Bij de invallersbepalingen in het voorwoord is een kleine vergissing gemaakt er staat nl. het volgende:
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere afdelingscompetitie waar
hij in een team staat opgesteld.
Dit is echter niet correct hier had moeten staan:
Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere competitie waar hij in
een team staat opgesteld.
Het voorwoord op de site is hierop ook aangepast.
Invalbeperkingen, promotieverboden en verleende dispensatie jeugdspelers
De invalbeperkingen, promotieverboden plus de eventueel aan jeugdspelers verleende dispensaties om in
de seniorencompetitie in een lagere klasse uit te mogen komen dan de klasse waarin zij conform de
daartoe opgestelde regels tenminste in moeten uitkomen die van toepassing zijn voor de
seniorencompetitie najaar 2018 kunt u vinden op de SITE van de afdeling.
Bekijk dit overzicht voor Uw eigen vereniging goed zodat er tijdens de competitie geen
problemen ontstaan vanwege het in een competitiewedstrijd meespelen van een
ongerechtige speler. In eventueel voorkomende gevallen heeft dit in ieder geval een boete
tot gevolg en bij eventuele winstpartijen van de ongerechtige speler zal ook de uitslag van
de wedstrijd worden gewijzigd.
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Toevoegen speler aan team
Hoewel de regels voor het aan een team toevoegen van een speler duidelijk in het voorwoord bij de
competitie staat is het blijkbaar toch niet voor iedereen duidelijk dat er hiervoor regels zijn.
Daarom willen wij de verenigingen nogmaals op onderstaande regel wijzen voor het aan teams toevoegen
van spelers:
Wanneer er een verzoek wordt ingediend om een speler aan een team toe te voegen dan mag
deze speler op de NTTB ELO ratinglijst geen persoonlijke rating hebben die meer dan 100
punten hoger is dan de teamrating van het team waaraan de speler moet worden
toegevoegd. Is de persoonlijke rating van de desbetreffende speler meer dan 100 punten
hoger dan zal het verzoek voor toevoeging altijd afgewezen worden.
Het komt regelmatig voor dat er een verzoek wordt ingediend om een speler aan een team toe te voegen
waarvan geen gegevens te vinden zijn. Deze verzoeken worden gehonoreerd omdat, in voorkomende
gevallen, ervan uitgegaan wordt dat de vereniging een verzoek indient om deze speler toe te voegen aan
een team in een klasse die overeenkomt met de sterkte van de speler. Het is echter al een aantal keer
voorgekomen dat er een verzoek wordt ingediend om een speler aan een team toe te voegen waarvan
achteraf blijkt de klasse waarin deze speler uitkomt duidelijk beneden het niveau van deze speler is.
Mocht blijken dat een speler aan een team wordt toegevoegd in een klasse die beneden zijn niveau is dan
zal de toestemming voor de toevoeging van de speler worden ingetrokken en zullen eventueel ook de
uitslagen van de wedstrijden waarin hij heeft meegespeeld worden aangepast.
Programmawijzigingen senioren
10513
10813
11116
12120
12517
13517
13520
20213
20218
20713
21113

Nieuwe datum
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VR
VR
DO
MA
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VR
VR

02
02
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19
19
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05
02
26
02
19
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nov
okt
okt
okt
okt
nov
nov
okt
nov
okt

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
19:45
20:00
20:15
20:00
20:00

Olympia (E) 1
Olympia (E) 2
Amsterdam '78 5
ZTTC 5
DOKO (V) 3
Het Nootwheer 17
Patrios 3
Olympia (E) 3
Esopus 3
Olympia (E) 6
Olympia (E) 9

-

Tempo-Team 5
DOKO (Z) 1
Spaarne 6
HTC 8
Het Nootwheer 13
Patrios 3
Spaarne 10
DOV 4
Stede Broec 6
DOKO (Z) 3
DOKO (Z) 4

Amsterdam '78 1
HTC 4

- Amsterdam 4
- Amsterdam '78 3

Mededelingen Jeugd
Programmawijzigingen jeugd
40216
41114

Nieuwe datum

ZA
ZA

20 okt
10 nov

11:00
10:00

Harry Feenstra Beker Competitie

Op verzoek van een aantal verenigingen is de sluitingsdatum voor de
inschrijving verlengt t/m zondag 21 oktober
Over de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn een aantal keer dezelfde vragen gesteld daarom hieronder
het antwoord op veel gestelde vragen:
Het is niet toegestaan om in te schrijven in een lagere klasse dan de klasse waarin het team in de
najaarscompetitie uitkomt.
Een team samengesteld uit spelers die niet in dezelfde klasse spelen moeten inschrijven in de klasse waar
de speler in uitkomt die in de hoogste klasse speelt.
Het is toegestaan om in te schrijven in een hogere klasse dan de huidige competitieklasse.
Teams die uitkomen in de seniorencompetitie regio noord kunnen ook inschrijven.
Spelers uit de leeftijdscategorie junioren mogen ook worden opgesteld in een team.
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Teams en/of spelers die alleen uitkomen in de duocompetitie kunnen ook inschrijven.
De inschrijfformulieren voor de Harry Feenstra Bekercompetitie 2018/2019 zijn per e-mail verstuurt naar
de wedstrijdsecretarissen en de toernooicoördinatoren senioren van alle verenigingen in de afdeling. Het
inschrijfformulier is ook te downloaden vanaf de site van de afdeling.

Kalender

activiteiten, toernooien, competities en vergaderingen
Kijk voor uitgebreide informatie op de website kalender.

Declaraties aan verenigingen
vlg.nr.

wedstr.nr.

vereniging

omschrijving

bedrag
€

18247

12318 ASSV

Team 3 geen dubbel ingevuld

5,00

18248

12318 Castricum

Team 2 geen dubbel ingevuld

5,00

18249

12417 Diemen

Team 3 geen dubbel ingevuld

5,00

18250

40516 DOV

Team 4 jeugd geen dubbel ingevuld

5,00

15251

20718 Duintreffers

Team 2 formulier afkomstig van vereniging niet ingevuld

5,00

18252

40616 Limmen

Team 3 jeugd persoonlijke resultaten foutief ingevuld

5,00

18253

40516 Limmen

Team 4 jeugd persoonlijke resultaren foutief ingevuld

5,00

18254

13817 Oranje Zwart

Team 2 persoonlijke resultaten foutief ingevuld

5,00

18255

40822 Ping Pong

Team 2 jeugd geen vereniging en teamnummer ingevuld

5,00

18256

20916 Puinhoop United

Formulier niet tijdig in NAS ingevoerd

18257

20916 Puinhoop United

Formulier te laat ontvangen

5,00

18258

11617 Tempo-Team

Team 11 teamnummner invaller niet ingevuld

5,00

18259

30424 United Oost

Team 1 duo geen vereniging en teamnummer ingevuld

5,00

18260

30424 Uitgeest

Team 3 duo geen vereniging en teamnummer ingevuld

5,00

18261

12417 ZTTC

Team 7 geen dubbel ingevuld

5,00

DECLARATIES EN BOETES NIET DIRECT BETALEN

10,00

De verenigingspenningmeesters zullen enige malen per jaar een factuur ontvangen met daarop vermeld
alle declaraties en boetes welke de vereniging heeft opgelegd gekregen.
Alleen deze factuur moet aan de afdeling betaald worden.
Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes en declaraties moeten binnen 20 dagen na publicatie schriftelijk
worden ingediend bij de betreffende competitieleider.
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