Competitiebulletin 28
Seizoen 2019/2020
29 mei 2020

Competitiebulletin 28
seizoen 2019/2020

1

HOOFDCOMPETITIELEIDER
De inschrijving voor de landelijke najaar competitie senioren sluit op 1 juni 2020.
Denk eraan uw teams definitief in te dienen, een groot aantal teams staan nog in concept.
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HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER
De inschrijving voor de landelijke najaar competitie jeugd sluit op 1 juni 2020.
Denk eraan uw teams definitief in te dienen, een groot aantal teams staan nog in concept.
Ter verduidelijking ;
Aangezien de landelijke jeugd competitie voorjaar 2020 niet is uitgespeeld (net als de afdelingscompetities ) is er bij
de samenstelling van de najaar- competitie geen doorstroming van kampioenen naar een hogere klasse.
Alle teams die deel uitmaakten van de voorjaarscompetitie landelijk jeugd 2020 behouden hun plaats mits tenminste
2 van de 3, 3 van de 4, of 4 van de 5 spelers uit het team dezelfde zijn als in de voorjaarscompetitie 2020.
Alle andere teams worden op sterkte beoordeeld waarbij de ELO lijst wordt gebruikt van 1 april jl. De teams uit de
Kampioensgroep voorjaar 2020 die aan bovenstaande eis voldoen zullen in landelijk A worden geplaatst
Dit kan betekenen dat veranderde, en daardoor verzwakte teams naar de afdeling worden terugverwezen.
In deze uitzonderlijke situatie gaan wij uit van een basisindeling ; Landelijk A 2 x 6 teams , Landelijk B 2 x 6 teams
Landelijk C 4 x 6 teams.
Dit is echter sterk afhankelijk van hoeveel teams er zullen doorstromen naar de senioren, hoeveel teams om andere
redenen wegvallen en hoe de samenstelling van de overige teams zal zijn.
Mocht het aantal teams dat recht heeft op een plaats in de landelijke jeugdcompetitie groter zijn dan de hier
genoemde aantallen , dan zal het aantal groepen of de grootte van de groepen worden aangepast .
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