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Besluit
De ALV besluit: Zolang het COVID-19-virus in Nederland
heerst mag een reservespeler voor het team waarin hij als
reservespeler is aangemeld gedurende het seizoen maximaal
zes wedstrijden in het team meespelen.
De ALV besluit: Een team mag gedurende het seizoen
maximaal vijf intervalwedstrijden spelen. Hierbij dient in
acht te worden genomen dat in de laatste drie wedstrijden
van de districtscompetitie geen intervalwedstrijden zijn
toegestaan.
De ALV besluit: Een team mag gedurende het seizoen
maximaal twee maal een wedstrijd uitstellen. Hierbij dient in
acht te worden genomen dat de wedstrijd binnen twee
weken na de oorspronkelijke datum moet zijn gespeeld.
Spelen in dezelfde week als de geplande datum wordt niet
als uitstellen beschouwd.
De ALV besluit: Op het moment van moyenneherziening
moeten alle tot op dat moment ingeplande
competitiewedstrijden zijn gespeeld.
De ALV besluit: De laatste vier competitiewedstrijden van
het seizoen mogen niet worden uitgesteld.
De ALV besluit: Een speler mag in zijn vereniging in dezelfde
spelsoort slechts bij één team als vaste speler zijn opgesteld.
In de overige teams mag de speler als reserve worden
opgesteld, met de beperking als genoemd onder punt 1.1
De ALV besluit: Als een speler lid is van vereniging A en
vereniging B in dezelfde klasse/poule, en die teams spelen
tegen elkaar en de betreffende speler speelt de eerste
wedstrijd mee met team A, dan geldt voor de tweede- en
evt. derde en vierde wedstrijd dat die speler uitsluitend met
team A mag meespelen.
De ALV besluit: Het is een team toegestaan om in geval van
een beslissingswedstrijd (bijv. bij meerdere poules in een
klasse) een reservespeler op te stellen mits deze speler
minimaal drie wedstrijden voor dat team in de competitie
heeft meegespeeld.
De ALV besluit: De verhoging bij het spelen van een
dubbelpartij is 1 (één) interval.
Ongeacht de speelmiddag moet alle uitslagen van de
afgelopen speelweek voor zaterdagmiddag 17:00 uur in het
uitslagensysteem zijn ingevoerd.

Vervallen

Dit reglement werd grotendeels al gehanteerd, maar alle zaken zijn nu op een rijtje gezet. De geel
gemarkeerde punten zijn wijzigingen op bestaand beleid.

