Beker van Oost-Vlaanderen 2016 – 2017.
Bij de dames schreef 1 ploeg in en bij de de heren schreven 14 ploegen in.
(zie samenstelling der ploegen)

Dames
Daar enkel TTC Rooigem A inschreef als damesploeg
zullen zij de Provincie vertegenwoordigen op 1 mei 2017 te Diest
SPEELROOSTER 1/8e FINALES BEKER OOST-VLAANDEREN HEREN
Wedstrijd Nr

008/001
008/002
008/003
008/004
008/005
008/006
008/007
008/008

THUISPLOEG
Meteor A
Rooigem D
Rooigem B
Lobos A
Merelbeke A
Rooigem C
Rooigem A
Erembodegem A

BEZOEKERS

UITSLAG

Stekene A
Knal Deinze A
Meteor B
Ronse A
Zele A
Temse A
Olsene A
Ronse B

Deze wedstrijden dienen gespeeld te worden VOOR 10 DECEMBER 2016.
3 aan 3 zonder dubbel, met voorgift volgens de tabel op www.vttl.be .
De thuisploegen nemen het best contact op met de secretaris of interclubleider van de
bezoekende ploeg om te vragen wie zij dienen te contacteren om de speeldatums door te
geven.
Voor elke ronde zal de thuisploeg drie (03) speeldatums opgeven aan de bezoekende ploeg.
De bezoekende ploeg mag uit deze drie (03) datums één (01) datum kiezen die voor hen het
beste past.
De datums moeten vallen voor de einddatum van de ronde.
Deze werkwijze zou het moeten toelaten aan de ploegen om de wedstrijden zonder problemen
af te werken.
Indien de beide ploegen GEEN overeenstemming bereiken dan zullen de BEIDE
ploegkapiteins zo snel mogelijk (EN VOOR DE EINDDATUM VAN DE RONDE) contact
opnemen met de verantwoordelijke (Hilaire Cleppe), die zal bemiddelen (en of eventueel een
speeldatum vastleggen).
De uitslag van de gespeelde wedstrijd dient zo snel mogelijk na de wedstrijd te worden
medegedeeld aan de verantwoordelijke (Hilaire Cleppe) het liefst per mail.
( hilaire.cleppe@telenet.be )
Het wedstrijdblad moet binnen de acht (08) dagen toekomen bij deze verantwoordelijke.
De eventueel van toepassing zijnde boetes zijn deze van de boetelijst 2016-2017.

