Jeu de Boulesvereniging Coevorden

Reglement Zomer Tripletten Competitie NJBB District Noord
▪ De beschikbare plaatsen in de klasse’s zijn verenigingsplaatsen
▪ Het vastgestelde inschrijfgeld wordt eerst door de vereniging betaald. De
vereniging zal deze kosten doorbelasten aan de spelers.
▪ Triplettenteams dienen zich in te schrijven bij de secretaris voor de
aangegeven inschrijfdatum. De secretaris zorgt voor een tijdige opgave
bij het districtsteam Noord.
▪ Deelnemende teams dienen uniform gekleed te zijn (d.w.z. dat de
bovenkleding van gelijke kleur en logo dienen te zijn.)
▪ Op basis van de resultaten en eindstand van het voorgaande jaar stelt het
bestuur de nieuwe indeling van JBV Coevorden vast. Daarbij in acht
nemend de volgende criteria:
-

Teams in dezelfde samenstelling behouden het recht op de positie die
zij in het voorgaande jaar hebben bereikt.

-

Als teams zich niet inschrijven dan schuiven andere teams
automatisch door. Teams kunnen wel aangeven dat zij hier geen
gebruik willen maken als zij in een hogere klasse uit gaan komen. Dan
zal het bestuur het volgende team benaderen op basis van eindstand
van het voorafgaande jaar. Als er geen team door wil schuiven dan zal
het eerst in aanmerking komende team verplicht worden de
opengevallen plaats over te nemen.

-

Als teams uiteen vallen dan wordt de volgende regels gehanteerd:
1. Bij wijziging van samenstelling van teams geldt dat als de helft of
meer van het team intact blijft dit team recht blijft houden op de
positie van het team behaald in het voorgaande jaar.
2. Als alle 3 spelers in een andere samenstelling gaan spelen dan
vervalt het recht op de positie van het team behaald in het
voorgaande jaar.

Algemeen
▪ In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
bestuur. Daarna zal het besloten standpunt zo nodig worden opgenomen
in de reglementen.
▪ Het reglement is goedgekeurd door het bestuur van JBV Coevorden.
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