Nationale Petanque Competitie (NPC) editie 2019-2020.
Nu de NPC editie 2018-2019 is afgelopen kunnen we ons al weer opmaken voor de NPC editie 2019-2020. Als je daar met een team aan mee wilt gaan
doen is het goed om het volgende te weten.
Procedure inschrijven NPC, seizoen 2019-2020.
Let op: inschrijving is niet vrijblijvend. Daar zitten consequenties aan vast.
• Uiterlijk 11 april 2019 ontvangen alle deelnemende verenigingen aan de NPC een inschrijfformulier vanuit de NJBB, waarop ze kunnen aangeven met
hoeveel teams zij gaan deelnemen in het seizoen 2019-2020. Het inschrijfformulier wordt verstuurd naar het secretariaat van de vereniging;
Nieuwe teams zullen in eerste instantie starten in de 6edivisie;
• Verenigingen kunnen tot en met zondag 5 mei bestaande teams terugtrekken ennieuwe teams inschrijven.
Teams die voor 6 mei zijningeschreven, zijn zeker van een plaats. Voor verenigingen die teams na 5 mei inschrijven, kunnen geen plaatsen worden
gegarandeerd. De teams die na 6 mei worden aangemeld, komen op een wachtlijst te staan op basis van datum van aanmelding;
Verenigingen die teams in de 5edivisie of hoger terugtrekken, verliezen de divisieplaats van het team dat teruggetrokken is. De nummers 1 en 2 uit
depoules kunnen op het inschrijfformulier aangeven of ze van het recht op promotie willen afzien;
• De inschrijfgelden voor de 4edivisie en lager zijn vastgesteld op:
- 14 wedstrijden (poule van 8): €80,00 per team.
- 12 wedstrijden (poule van 7): €70,00 per team.
- 10 wedstrijden of minder (poule van 6 of minder): €60,00 per team.
Hierbij geldt dat de poule-indeling bij publicatie van de definitieve indeling leidend is.
Wanneer verenigingen te veel inschrijfgeld hebben betaald (als blijkt dat bij de uiteindelijke indeling één of meerdere teams in poules met minder dan 8
teams zitten), ontvangt het betreffende team een creditnota voor het verschil.
Terugtrekken na inschrijving
• De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt na de uiterste datum van inschrijving (5 mei 2019) maar vóór de eerste aangekondigde
speeldag (21 september 2019) is (in aanvulling op het reeds betaalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van het volledige inschrijfgeld verschuldigd (art.
5.4.1. NPC reglement).
• De vereniging waarvan een ingeschreven team zich terugtrekt op of na de eerstespeeldag (21 september 2019) is (naast het reeds betaalde
inschrijfgeld) een boete ter hoogte van tweemaal het volledige inschrijfgeld verschuldigd (art. 5.4.2. NPC reglement).
• Als een team volgens de competitieleiding niet naar behoren kan worden ingedeeld, kan de competitieleiding besluiten geen boete op te leggen.
Inschrijving voor teams Boules de Boeuf NPC editie 2018-2019
Om de communicatie zo simpel mogelijk te houden is opgave voor deelneming alleen voorbehouden aan een teamcaptain. Diegene moet er dan wel zeker
van zijn dat hij of zij een team van tenminste 6 spelers gedurende de gehele competitie op kan stellen. Voor alle duidelijkheid en om teleurstellingen te
voorkomen: opgave van teams geeft géén garantie tot deelname. Dit is sterk afhankelijk van het aantal teams dat mee wil gaan doen, afgezet tegen de
beperkte capaciteit van onze (binnen) accommodatie. Gelet op de vele andere belangen binnen onze club heeft het bestuur hierin het laatste woord.

