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HOOFDCOMPETITIELEIDER
Wijzigingen speeldata en/of aanvangstijd van een enkele wedstrijd
Wedstrijdnummer
12205
11514
12508

Vereniging
Woerden 1
Kluis 1
Victory’55 1

-

Vereniging

Nieuwe datum + tijd

Twenty one Up 1
US 1
Hilversum 4

14 nov
17 okt 13:30
3 okt 13:00

Wijzigingen wedstrijdsecretariaat
Kluis:
Frans van Oosterbosch
Wilvo/Bergeijk Marcel Martens

tel. 06 48515147
tel. 0497 572796

e-mail:wedstrijdsecretaris@ttckluis.nl
e-mail: ongewijzigd

Terugtrekken team
In de 3e divisie A heeft US 2 zich terug moeten trekken uit de competitie. Alle wedstrijden tegen dit team komen te
vervallen. US 2 wordt hiermee als nummer 6 geklasseerd.

Resultaat beslissingswedstrijd
De beslissingswedstrijd om een plaats in de 1e divisie dames tussen deBoer Taverzo 1 en Tempo-Team 1 is door
Taverzo met 5-3 (games 19-12) gewonnen deBoer Taverzo 1 komt hierdoor in de 1e divisie uit.

! Uitslagen via NTTB-App/DWF !
Dit seizoen vindt er een pilot plaats voor het invoeren van wedstrijden via het digitale wedstrijdformulier in de NTTBapp. Een aantal teams heeft dit al uitgeprobeerd.
Deze wedstrijden worden automatisch geupload naar NAS, zodat u deze niet meer handmatig hoeft in te vullen.
Wel moet u deze uitslagen in NAS goedkeuren via uw menukeuze “uitslagen verifieren”. Controleert u dat dus graag
ook als u de resultaten verwerkt.
Sophie Dijkers – HCL
tel. 06 15380007
email: HCL@tafeltennis.nl

HOOFDJEUGDCOMPETITIELEIDER
Let op !!!
Blijkbaar is het voorwoord door de meeste verenigingen niet gelezen. Slecht 3 verenigingen hebben het formulier
correct ingezonden. Zoals duidelijk vermeldt word dienen de formulieren gezonden te worden aan de HJCL zie adres
in het Competitieboek.
De eerste week zijn coulance halve geen boetes uitgeschreven. Komende week zal dit wel gebeuren.
Stuur het formulier dus aan het juiste adres, en voorkom boetes.
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Uitslagen via NTTB-App/DWF !
Dit seizoen vindt er een pilot plaats voor het invoeren van wedstrijden via het digitale wedstrijdformulier in de NTTBapp. Een aantal teams heeft dit al uitgeprobeerd.
Deze wedstrijden worden automatisch geupload naar NAS, zodat u deze niet meer handmatig hoeft in te vullen.
Wel moet u deze uitslagen in NAS goedkeuren via uw menukeuze “uitslagen verifieren”. Controleert u dat dus graag
ook als u de resultaten verwerkt.
Zorg dat de uitslagen op tijd in NAS staan.

Toevoeging van aan de boetelijst:
18.

Het niet tijdig (voor zondag 12.00 uur) verwerken van het wedstrijdformulier in NAS

10,00

Per formulier

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

Op te leggen boetes
VolgWedstr.
nummer
nummer
2020-046
2020-047
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Vereniging
VVV
Argus

Boetenummer
17
17

Aanvulling omschrijving
Teruggetrokken team
Treuggetrokken team

Bedrag
22.50
45.00
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