
Intern reglement 
Zomer Competitie Tripletten (ZCT) 

Inleiding 

De ZCT is een competitie in tripletten (drietallen) die georganiseerd wordt door de 
wedstrijdcommissie van District West van de NJBB. 

Dit interne reglement is in opdracht van het bestuur opgesteld door de Technische Commissie 
(verder aangeduid als TC). Deze is ook verantwoordelijk voor de inventarisatie in de aanloop naar en 
tijdens de ZCT van de mogelijke wijzigingen van het reglement, die nodig zijn voor aanvang van het 
volgende competitieseizoen. 

De TC informeert zich over de kracht en vaardigheden van de spelers, en kan doubletten adviseren 
omtrent wijzigingen in samenstellingen. 
De TC doet vervolgens (uiterlijk 2 weken voor de uiterste inschrijfdatum) het bestuur een voorstel 
voor de samenstelling van de equipes en de klasse waarin zij zullen worden ingeschreven, en is ook 
verantwoordelijk voor de daadwerkelijke aanmelding bij de wedstrijdcommissie van District West. 

Artikel 1 

Alle tripletten die aan de ZCT wensen deel te nemen dienen, uiterlijk 4 weken voor de uiterste 
inschrijfdatum bij District West, zowel de tripletsamenstelling alsmede de klasse waarin zij wensen 
uit te komen bij de TC op te geven. 
De TC zal daartoe uiterlijk 1 januari een inschrijfformulier op het publicatiebord publiceren. 
Opgeven via e-mail is ook mogelijk. 

Artikel 2 

Een ongewijzigd triplet behoudt de plaats waar het op grond van de competitieresultaten recht op 
heeft. 
Als ongewijzigd wordt ook beschouwd een equipe, waarvan één speler het triplet verlaat, en die 
geen plaats in een andere equipe bij MIDI in dezelfde of hogere klasse van de ZCT aanvraagt. 

Artikel 3 

Op grond van de behaalde resultaten verkrijgt elke speler van een MIDI-triplet na afloop van de 
voorgaande competitie een ZCT-status. Dit kan zijn een, eerste-klasse, tweede-klasse, enz. status. 
Een gewijzigd triplet waarvan elk der spelers dezelfde ZCT-status heeft, kan als gewijzigd triplet 
aanspraak maken op een plaats overeenkomend met de gezamenlijke ZCT-status. 

Artikel 4 

Tripletten welke naar een hogere klasse gepromoveerd zijn en als ongewijzigd team beschouwd 
worden (artikel 2), zullen gedurende hun eerste seizoen in die hogere klasse beschermd worden. 
Deze tripletten behoeven in geen geval hun eerste seizoen in die hogere klasse om een plaats te 
spelen (artikel 7). 
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Artikel 5 

Een gewijzigd triplet waarvan hoogstens één speler na de laatste competitiedag lid is geworden van 
MIDI, en waarvan één van beide, of beide andere spelers tenminste de twee voorgaande seizoenen 
voor MIDI is/zijn uitgekomen in de ZCT, kan een plaats aanvragen in elk der klassen waarin de 
oorspronkelijke MIDI-spelers van dit triplet zouden hebben komen te spelen, met dien verstande dat 
geen hogere plaats wordt toegewezen dan de klasse waarin het lid dat tenminste twee seizoenen 
voor MIDI is uitgekomen, gedurende het laatste seizoen heeft gespeeld. 

Artikel 6 

Als er na toekenning van de plaatsen op grond van artikel 2 (ongewijzigde tripletten) of artikel 3 
(spelers met dezelfde ZCT-status) meer aanvragen zijn ex artikel 5 voor een plaats in een klasse dan 
er plaatsen (in die klasse) beschikbaar zijn (voor MIDI-equipes), dan zal het bestuur een interne 
competitie organiseren, zodanig, dat: tripletten die een eerste-klasseplaats hebben aangevraagd 
spelen om de beschikbare plaatsen in die eerste klasse, de aanvragers voor een tweede-klasseplaats 
spelen om de beschikbare plaatsen in die tweede klasse, enz. 

Artikel 7 

Een triplet dat na een competitie als bedoeld in artikel 6 afvalt voor een plaats in een bepaalde 
klasse, verliest het recht op een beschermde plaats, en zal worden beschouwd als nieuw triplet. 

Artikel 8 

Een nieuw triplet kan aanspraak maken op een plaats die niet door een ongewijzigd of gewijzigd 
triplet wordt geclaimd. Dat is alleen het geval als er (in totaal) minder aanvragen zijn dan beschikbare 
plaatsen voor de vereniging. 
Indien dat niet van toepassing is, zal het triplet worden ingeschreven in de laagste klasse. 

Artikel 9 

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, op advies van de TC. 
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