Aan:
Van:
Betreft:

Alle Verenigingen, de WS
ACL Frank Moonen
Play Off en Play Down Jeugd DUO Competitie

Beste verenigingen
Dames/Heren,

Komende zaterdag is de laatste competitieronde in de Jeugd DUO Competitie. Daarna (op 13 en 20
mei) volgen de Play-offs voor het kampioenschap in elke poule en de Play Downs om het z.g.
B-kampioenschap.

Zaterdag 13 mei komen ALLE teams in actie.




De nummers 1 t/m 4 spelen om de A-titel, de nummers 5 t/m 8 om de B-titel.
De nummers 9 uit de 2e en 4e klasse spelen ook nog tegen elkaar.
In de 5e klasse (7 teams), spelen de nummers 5, 6 en 7 in een 3-kamp om de B-titel.

Alleen de nummer 9 uit de 3e klasse A (Helden'67 2) zal NIET meer in actie komen.
Speelzalen en aanvangstijden volgen in de loop van volgende week. Na

Zaterdag 20 mei spelen dan de A- en B-kampioenen uit ALLE klassen nog tegen elkaar om het
Klassenkampioenschap.
In de 5e klasse wordt dit een 3-kamp omdat er hier drie A- en B-kampioenen zijn.
Waar wordt gespeeld zal in de week voorafgaand worden bekend gemaakt.

In dit verband het verzoek aan de verenigingen aan te geven of er zaalruimte beschikbaar is en vanaf
welk tijdstip kan worden gespeeld.
Daarvoor graag de vragen op pagina 2 UITERLIJK a.s. zondag te beantwoorden en rechtsreeks aan
Frank Moonen te mailen. competitieleider@nttblimburg.nl .
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Naam Vereniging
Zaal beschikbaar 13 mei

JA/NEEN

Vanaf welk tijdstip
Naam coördinator tijdens wedstrijden

Naam Vereniging
Zaal beschikbaar 20 mei

JA/NEEN

Vanaf welk tijdstip
Naam coördinator tijdens wedstrijden
In principe is het de bedoeling de finales op 20 mei in EEN of hooguit TWEE speelzalen af te
werken, zodat clubs met verschillende finalisten niet naar twee locaties hoeven af te
reizen.
Op alle locaties zullen ook leden van CZ aanwezig zijn
Bij GEEN reactie, gaan we ervan uit dat de zaal op beide data niet beschikbaar is.
UITERLIJK a.s. zondag te beantwoorden en rechtsreeks aan Frank Moonen mailen.
competitieleider@nttblimburg.nl

Vriendelijke Groet,
Jan Krewinkel (CZ)
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