District Echt

Echt, 01-04-20

Geachte leden,
Naar aanleiding van de maatregelen die zijn bepaald door de overheid m.b.t. het COVID-19
virus zijn we als bestuur genoodzaakt een aantal activiteiten te annuleren of te verplaatsen.
Onderstaand de beslissingen/aanpassingen;
1) Alle nog te spelen competitiewedstrijden voor het seizoen 2019-2020 zijn geannuleerd.
Kampioen in de hoofdklasse is derhalve Auwt Einekoeze.
2) Een uitzondering kan zijn in de eerste klasse; In deze klasse wordt onder voorbehoudt nog
één volledige wedstrijd gespeeld om te bepalen wie kampioen wordt, wat wil zeggen dat bij
een gelijke stand van 6-6 een verlenging wordt gespeeld. Dit betreft de wedstrijd tussen
Paersstal 1 en Hingen die wordt gespeeld op een nog nader te bepalen datum en lokaal,
maar wel vóór of op 19 juni aanstaande. Concreet betekent dit; indien de
richtlijnen/maatregelen van de overheid nog zullen wijzigen, kunnen we als bestuur alsnog
bepalen dat ook deze beslissingswedstrijd wordt geannuleerd.
Vervolgens is dan op basis van de gewonnen partijen, Paersstal 1 kampioen.
3) De kampioen van de eerste klasse promoveert naar de hoofdklasse en laatst geklasseerde
van de hoofdklasse wordt ingedeeld in de eerste klasse.
Een uitzonderring kan zijn als er onvoldoende teams zijn om 2 volwaardige klassen te
kunnen formeren. De wedstrijdleider zal dan de samenstelling van de diverse klassen
bepalen en doet dit naar alle redelijkheid.
4) Ranking toernooi van 2019-2020 wordt geannuleerd. Echter, als het Heukske toernooi
alsnog door zou kunnen gaan op de geplande datum, zal het ranking toernooi op de
oorspronkelijke datum van vrijdag 22 mei 2020 worden gespeeld.
5) Er zal in 2020 géén zomercompetitie worden gespeeld.
6) Aanmelden van de teams en opgeven van de leden voor het seizoen 2020-2021
kan vanaf 1 juli 2020 tot en met uiterlijk zaterdag 11 juli 2020
(kan digitaal worden doorgegeven)
7) Denk eraan, als jullie de contributiegelden willen overmaken, de contributie is verhoogd.
Een en ander zoals bepaalt tijdens de algemene ledenvergadering van 2018
Met betrekking tot de punten 6 en 7 volgt een separate mailing naar de secretariaten.
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Afhankelijk van de door de overheid bepaalde maatregelen zullen we ook het programma en
startdatum voor het komend seizoen indien noodzakelijk aanpassen en opschorten.
We betreuren deze beslissingen, maar gezien de huidige situatie is dit onvermijdelijk.
De gezondheid van iedereen is ook onze eerste prioriteit.

Namens het bestuur van het district Echt hopen we dat alle leden gezond blijven.
Met vriendelijke groeten,
Rob van Wegberg
Wedstrijdleider district Echt
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