Senioren - Jeugd
Nummer 33 2018, 18 november (week 46)
Ab nieuws / Algemeen:
• Controle op niet toegestaan materiaal (reminder)
• Boetes
Senioren:
• Verplaatste wedstrijden
Jeugd:
• Verplaatste wedstrijden
AB NIEUWS / ALGEMEEN:
Controle op niet toegestaan materiaal: (reminder)
Er zijn bij de afdeling de afgelopen seizoenen meerdere klachten binnengekomen over spelers die met niet toegestaan
materiaal spelen tijdens officiële wedstrijden. De afdeling zal daarom de komende seizoenen extra controleren op het
spelen met niet toegestaan materiaal. Op willekeurige momenten kan een afdelingsfunctionaris tijdens wedstrijden
kunnen vragen om het batje te bekijken waarmee gespeeld wordt, waarna de speler reglementair verplicht is hieraan
gehoor te geven.
Indien wordt geconstateerd dat een speler met niet toegestaan materiaal speelt en dit de eerste constatering is, dan zal
een waarschuwing afgeven worden en zal achteraf ook officieel melding worden gemaakt aan de wedstrijdsecretaris.
Alle volgende keren zal dit conform de reglementen resulteren in het vervallen van de gespeelde partijen van deze
speler.
Meer informatie over toegestaan materiaal is terug te vinden op de website van de NTTB:

-

Spelregels
https://www.nttb.nl/over-nttb/algemene-informatie/reglementen
Lijst met ITTF goedgekeurde rubbers
https://www.nttb.nl/competitie/competitie-informatie/materiaal

Boetes:
Volgnr.
SO130
SO131
SO132
SO133
SO134

SO = Senioren Oost / JO=Jeugd Oost
Wnr.
50324
41224
40624
40624
50224

Vereniging / team
DTV '84-5
Entac 4
SSVZ 1
Swift (D) 9
Wham 2

Nr.
8
18
8
8
8

Omschrijving
Niet vermeld wie dubbelt
Wedstrijd niet tijdig in NAS verwerkt
Niet vermeld wie dubbelt
Teamnummer onjuist vermeld
Persoonlijke resultaten gew./verl. partijen niet vermeld

Bedrag in €
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Bezwaarschriften tegen opgelegde boetes dienen schriftelijk, binnen drie weken na publicatie van het wedstrijdbulletin
waarin de boete is vermeld, bij het secretariaat van de afdeling ingediend te worden:
Secretaris NTTB / Afdeling Oost
Marleen van Ulsen-van de Vooren
Eierweg 7a
8026 PV Zwolle
e-mail: bezwaren@nttb-oost.nl
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C O M P E T I T I E B U L L E T I N

SENIOREN:
Verplaatste wedstrijden:
Geen nieuwe mutaties.

JEUGD:
Verplaatste wedstrijden:
Geen nieuwe mutaties.

Competitieleiders:
Senioren

Senioren

Jeugd

HK t/m 3e klasse
Henk Teunissen
Prof. Van der Scheerstraat 281
2035 AR Haarlem
Tel.nr. 06-14369579
acl@nttb-oost.nl

4e t/m 6e klasse
Albert Kuiper
Kapperserf 6
7951 JB Staphorst
Tel.nr. 06-44332934
rcl@nttb-oost.nl

HK t/m. startersklasse
Jan Ringenier
Colijnlaan 70
8262 WM Kampen
Tel.nr. 06-23780454
ajcl@nttb-oost.nl
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