VETERANENLIGA VLAAMS BRABANT&BRUSSEL
2018 - 2019
A. REGLEMENT
-

De interclub wordt betwist in elke afdeling
eerste week van 08/10 - 13/10
tweede week van 10/12 - 15/12
derde week van 02/01 - 05/01
vierde week van 04/02 - 09/02
vijfde week van 25/02 - 01/03
reserve-weken :
08/4-->13/04
15/4-->20/4
22/4-->27/4

De interclub is samengesteld uit drie afdelingen
- Afdeling 1 :
5 ploegen
- Afdeling 2 :
4 ploegen
- Afdeling 3 :
5 ploegen
Het reglement van deze interclub is hetzelfde zoals voor de seniors.
De interclub wordt gespeeld met stijgers en dalers.
- In afdeling 1 is de ploeg die als 1ste eindigt in de 1ste afd. provinciale kampioen!
De ploeg die op de vijfde plaats eindigt daalt naar de afdeling 2.
- In afdeling 2 is de ploeg die als 1ste eindigt, kampioen van deze reeks
en stijgt naar afdeling 1.
De ploeg die op de vierde plaats eindigt daalt naar de afdeling 3.
- In afdeling 3 is de ploeg die als 1ste eindigt, kampioen van deze reeks
en stijgt naar afdeling 2.

B. UITSLAGEN
a) Uitslagen meedelen ten laatste 9 uur na einde van de ontmoeting :
via de competitie-website (Frenoy)
Bij problemen telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke
Walter Timmermans 02/5694276 of 0477703425
b) Invoeren van de details op de competitie-website ten laatste
zondag 24u na het spelen van de wedstrijd.

C. SAMENSTELLING VAN DE AFDELINGEN
Afdeling 1 :
Afdeling 2 :
Afdeling 3 :

Tacko A - Hurricane A - Smash Overijse A - Smash Overijse B - VMS A
Hurricane B - Pingouin A - Tacko B - Pingouin B
Dilbeek A - Meerdaal A- Smash Dolfijn A- Hurricane C - VMS B

D. EINDRONDEWEDSTRIJDEN
Er worden geen eindronden gespeeld.
De Verantwoordelijke van de Veteranen
Walter Timmermans
e-mail: wti@telenet.be
GSM: 0477 70 34 25

