Competitieleider ZCC 2019
Paul Paardekooper
076-5873568
ppaardekooper@hetnet.nl

Aan:

de wedstrijdsecretarissen van de verenigingen die deelnemen aan deze competitie en alle
teamcaptains van de deelnemende teams

Onderwerp:

ZomerClubCompetitie NJBB District ZuidWest 2019

Datum:

12 maart 2019

Aan de ZCC 2019 wordt deelgenomen door de verenigingen Altena, Boulevaart, Bré-da-Boules, D.O.B., Dongen,
Middelburg, Petangeske, 't Veer en Va-Tout. Totaal schreven er 30 teams in.
Speeldagen:
De speeldagen zijn zaterdag 22 april, 4 mei, 1 juni, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus.
In de 4e klasse wordt er gespeeld met 3 in plaats van de reguliere 4 teams.
DAT BETEKENT DAT ER NOG RUIMTE IS VOOR 2 TEAMS!!
Welke vereniging wil nog (extra) inschrijven??
De play-offs vinden plaats op 14 september. Waar die zullen plaatsvinden wordt later vastgesteld.
De wedstrijden genoemd in het programma dienen uiterlijk op de genoemde datum te worden gespeeld. Het staat de
teams vrij om in onderling overleg een ontmoeting op een eerdere datum te spelen (zie reglement artikel 2d). Let ook
op de invaller regeling van artikel 6.
Hierbij tref je aan:
De startbrief (= dit document)
Het wedstrijdreglement
Het wedstrijdprogramma voor de competitie van 2019
Het wedstrijdformulier
Een deelnemerslijst met telefoonnummers en e-mailadressen.
NB. Het is voor de communicatie belangrijk dat er van ieder team een correct e-mailadres en juist telefoonnummer
bekend is. Controleer daarom alsjeblieft je gegevens en geef eventuele correcties aan mij door.
Je ontvangt GEEN papieren versie; de informatie ontvang je uitsluitend per mail, dus zelf uitprinten.
Het wedstrijdformulier dient door het thuisspelende equipe te worden ingevuld.
Na de wedstrijd worden de uitslagen op het formulier vermeld en de beide equipecaptains moeten het formulier na
afloop ondertekenen. Daarna de wedstrijdformulieren zo snel mogelijk naar mij toezenden.
Toezenden door het maken van een scan of een duidelijk leesbare foto van het wedstrijdformulier en per mail zenden
aan ppaardekooper@hetnet.nl.
Voor verdere informatie en uitslagen kunt u terecht op de WEBSITE: https://www.nlpetanque.nl/districtscompetities
Kies voor ZuidWest.
De kosten voor deelname zijn € 24,00 per team. De vereniging ontvangt van het bondsbureau een factuur voor het
totaalbedrag van de voor de vereniging uitkomende teams.
Veel succes en prettige en sportieve wedstrijden toegewenst.
Met vriendelijke groeten
NJBB District ZuidWest,

Competitieleider ZCC 2019
Paul Paardekooper
076-5873568
ppaardekooper@hetnet.nl

Fred Oors, coördinator wedstrijdzaken
Paul Paardekooper, competitieleider ZCC

