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ZOMERSEIZOEN
2021

– Begin april: besluit over doorgaan ZCD

De persconferentie d.d. 8 maart 2021 jl.

zondag 11 april 2021, 2e speeldag 25

van minister-president Mark Rutte en

april en 3e speeldag 30 mei 2021. De

minister Hugo de Jonge over de stand

inschrijvingsdatum voor de ZCD 2021 is

van zaken met betrekking tot beteugeling

inmiddels gesloten op 15 maart 2021

van het Coronavirus (Covid-19) heeft

23.59 uur.

2021 waarvan de aangekondigde
eerste competitiedag is verplaatst naar

voor het District Noordwest in feite niets
opgeleverd.

Er hebben 48 teams zich voor de ZCD
2021 ingeschreven en dat vinden wij zeer

Ouderen dan 27 jaar die vanaf 16 maart

bemoedigend. Mocht het doorgaan dan

2021 met z’n vieren buiten mogen

komt er een Hoofdklasse, 1e klasse A en

sporten, anderhalve meter afstand

B, en 1 poule 2e klasse. Elke poule met

houden en gesloten kantines, brengen

12 teams.

het district niet dichter bij het laten

Zoals eerder medegedeeld vindt er geen

doorgaan van de zomercompetities ZCD

promotie/degradatie plaats en behouden

2021, ZCT 2021 en ZACO 2021.

de verenigingen de vastgestelde

(Zomer Competitie Doubletten, Zomer

verenigingsplekken ZCD 2020.

Competitie Tripletten en Zomer Avond
Clubontmoetingen 2021).

– Half mei (15-05-2021): besluit over
doorgaan ZCT 2021, De

De planning van het Districtsteam is

inschrijvingsformulieren voor de ZCT

nu als volgt:

2021 worden begin april naar de
verenigingen verstuurd.

– Wachten op de eerstvolgende

Speeldagen ZCT 2021: zondag 6 juni,

persconferentie (maandag 22 maart

zondag 27 juni en zondag 18 juli (reserve

2021);

dag zondag 25 juli 2021).
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- Half mei (15-05-2021): besluit over

kampioenschap in de categorieën Heren

doorgaan ZACO 2021, de

en Vrouwen worden begin juni 2021

inschrijvingsformulieren voor ZACO 2021

naar de verenigingen verzonden. De

worden begin april naar de verengingen

gastverenigingen zijn: Entre Nous (Den

verstuurd.

Helder) en Les Mille Iles (ZuidScharwoude).

DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÀT
2021

Half juli (15-7-2021): besluit over het

Vanwege het voortduren van de

doorgaan van Districtskampioenschap

coronacrisis en de extra druk die alle

tête-a-tête 2021.

maatregelen op de bondskalender leggen,
heeft het bondsbestuur half februari 2021

Vanzelfsprekend worden de verenigingen

besloten, en dit in overleg met de

tijdig op de hoogte gebracht van de

districtscoördinatoren, om de

besluiten van het Districtsteam.

districtsvoorronden als kwalificatie voor
het NK tête-a-tête dit jaar te schrappen.

GEWIJZIGD SPELREGLEMENT

Wel blijft het mogelijk om de

Per 1 januari 2021 is het spelreglement

districtskampioenschappen doorgang te

(RPS, reglement voor de petanquesport

laten vinden, maar dan als autonoom

gewijzigd. Het nieuwe reglement is te

kampioenschap zonder enige koppeling

vinden

met het NK.

op https://nlpetanque.nl/reglementenformulieren/.

Voor district noordwest staat dit

Hier zijn ook de verschillen en wijzigingen

autonoom kampioenschap op de kalender

ten opzichte van het oude reglement te

op zondag 1-8-2021. De

vinden.

inschrijvingsformulieren voor dit
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