Interne Doublet Competitie 2018-2019
De IDC ’17-’18 is afgerond. Ook de IDC nacompetitie is, na prijsuitreiking, gespeeld en daarmee kon
de definitieve A,B,C-poule indeling vastgesteld worden.
Deze poule-indeling ’17-’18 hangt binnenkort op het mededelingenbord in de hal. Deze lijst geldt ook
als uitgangspunt voor de as. IDC ’18-’19.
Achter de teams zie je op die lijst een kolom waarin de teams aan kunnen geven of men wel/niet
mee gaat spelen in de IDC ’18-’19. Deze competitie zal in de 2e helft van september starten.
Ook kunnen op die betreffende lijst nieuwe spelers dan wel nieuwe teams aangeven dat zij aan de
IDC ’18-’19 willen gaan deelnemen.
Indien een reeds bestaand IDC-team niet volledig mee gaat spelen maar in een nieuwe samenstelling
kunnen jullie dat ook vermelden.
Bij een veranderd (bestaand) IDC-team voor ’18-’19 zal gelden dat:
A wisselt met A  A poule
A met B  B poule
A met C  B poule
B met B  B poule
A met C of nieuw  C poule
B met C of nieuw  C poule
Alle nieuwe competitie spelers & teams  C
Graag voor 01 september jullie opgaaf invullen.
Er is een gering gewijzigd IDC ’18-’19 spel reglement t.o.v. ’17-’18. O.a.:
-

Een inhaalwedstrijd dient altijd gespeeld te worden voor de laatste speeldatum van de
betreffende poule.
Indien meerdere teams eindigen met een gelijk aantal gewonnen wedstrijden, wordt de
eindklassering bepaald op basis van het saldo (voor- en tegenpunten. Is dit saldo gelijk dan
wordt de uitslag & klassering bepaald op basis van het onderlinge resultaat. Indien ook dat
geen verschil geeft zal er tussen de betreffende teams 1 mene gespeeld worden tot 7punten.
Het dan aldus winnende team klasseert zich dan boven het team dat als tegenstander gold.

Bij de uiteindelijke poule-indelingen ’18-‘19 zal gestreefd worden bij opvulling van de poules naar
een evenwichtig aantal teams in de 3 afzonderlijke poules. Bij het eventueel doorschuiven (t.b.v.
opvullen van de poules) wordt gekeken naar de eindstand in de eindcompetitie ’17-’18. De nummer
3 schuift door en eventueel ook de nummer 4.
Ook in dit nieuwe seizoen zal bij inschrijving en na betaling ieder team een exemplaar krijgen van het
IDC-regelement ’18-‘19.
Vriendelijke groet namens de IDC-cie. (Peter v D., Lex K. , Dario M., Hans v S., Wil Vons)

