Aan de contactpersonen van het
tennistoernooi om de Friesland Cup 2018

Datum
12 juli 2018

Betreft
Friesland Cup 2018
4e circulaire

Uw referentie

Beste contactpersoon,
De tweede ronde in de afdelingen B en C is weer achter de rug. Helaas een walk-over over in de
B-afdeling en een wedstrijd in de C-afdeling die nog niet gespeeld is.
DERDE RONDE
Deze ronde wordt gespeeld op 9 september. Als de weersomstandigheden daar toe aanleiding
geven verschuiven de wedstrijden een week, dus naar 16 september. In de afdelingen B en C
spelen de winnaars verder voor de promotie en de beker en de verliezers van hun eerste wedstrijd
moeten strijden tegen de degradatie.
De A3-afdeling komt op 9 september voor het eerst in actie.
DIRECT DOORGEVEN UITSLAG WEDSTRIJD
Zodra de uitslagen van de wedstrijden bekend zijn moeten de eindstanden via mobiele telefoon
(bericht of WhatsApp) of e-mail doorgegeven worden (zie onder SLOT). Dus op de speeldag zelf
s.v.p.! Dan kan de 5e circulaire, met informatie over uit- of thuis spelen zo snel mogelijk verzonden
worden. De wedstrijdformulieren alsnog wel invullen en opsturen of inscannen en e-mailen.
A1- en A2-AFDELING
De A1- en de A2-afdeling komen pas op 29 en 30 september tijdens hun kruisingsweekend in actie.
UIT- OF THUIS SPELEN
Uit- of thuisspelen wordt aangegeven door een * bij het thuisspelende team.
A3-AFDELING
e
De 1 ronde in deze afdeling vindt plaats op zondag 9 september, met uitzondering van de wedstijd
tussen TCO (Oldeberkoop) en De Vliegende Bal (Sneek), die door bijzondere omstandigheden op 16
september plaatsvindt.
Bij slecht weer verschuiven de wedstrijden naar zondag 16 september. Het kruisingsweekend is
vastgesteld op 29 en 30 september.
De plaats waar de finale in de afdeling A3 wordt gespeeld is vooraf door loting vastgelegd. De
vereniging die als sterkste uit het eerste blok van vier komt speelt thuis, en de vereniging die als
sterkste uit het tweede blok van vier komt speelt uit.
e

Het programma van de 1 ronde in de A3-afdeling op 9 september luidt:
TCO (Oosterwolde)*
Galefjild (Hurdegaryp)*

-

De Vliegende Bal (Sneek)
Ready (Harlingen)

Dokkum*
Gorredijk*

-

Lauswolt (Beetsterzwaag)
BTC (Sint Annaparochie)

B-AFDELING
Deze afdeling kent dit jaar maar 11 deelnemers. Hierdoor wordt er in een afvalschema gespeeld,
met een verliezersronde voor de verenigingen die hun eerste wedstrijd verliezen.
Op 1 juli speelden alle verenigingen die op 17 juni een bye hadden en de winnaars van 17 juni.
Uitslagen:
De Kreilen
Gaasterland
TSO
De Leechkamp

-

Kollum
Stiens
Oranjewoud
IJlst

3-7
w.o. Gaasterland
8-2
5 - 5, sets 13 - 10

Het programma voor 9 september luidt:
Winnaars:
Kollum*
TSO* (Surhuisterveen)

-

Gaasterland (Balk)
De Leechkamp (Burgum)

Verliezers:
Rekke* (Workum)
Stiens*
Beampipers* (Drachten)

-

De Kreilen (Oudega Sm)
Marssum
Oranjewoud

C-AFDELING
Ook deze afdeling kent dit jaar maar 11 deelnemers, dus ook hier een afvalschema met een
verliezersronde voor de verenigingen die hun eerste wedstrijd verliezen.
Op 1 juli speelden alle verenigingen die op 17 juni een bye hadden en de winnaars van 17 juni.
Uitslagen:
Schatzenburg
TCZ
Trijegeaster TV
Buitenpost

-

TV Kinea
De Delte
De Horne
Jubbega

8-2
3-7
niet gespeeld*
4–6

*: De Horne was op 1 juli verhinderd en het is beide verenigingen niet gelukt om een nieuwe
speeldatum vóór 9 september te vinden. Daarom wordt de uitslag w.o. voor Trijegeaster TV.
Het programma voor 9 september luidt:
Winnaars:
De Delte (Drogeham)*
Jubbega*

-

Schatzenburg (Menaam)
zaterdag 8 september
Trijegeaster TV (Ouwsterhaule)

Verliezers:
Akkrum*
TCZ (De Westereen)*
Oldeboorn*

-

Harkema
De Horne (Nieuwehorne)
Buitenpost

SLOT
Alle met een * gemerkte verenigingen hebben het recht om thuis te spelen. De thuisspelende
vereniging moet de stand direct na afloop van de wedstrijd via mobiele telefoon (bericht of
WhatsApp) of per e-mail doorgeven en de kopie van het uitslagenformulier binnen 24 uur na afloop
van de wedstrijd verzenden aan:
Werkgroep Evenementen Friesland
p/a Adri Anker, Iepenlaan 47, 9103 RJ Dokkum
tel.: 0519-222211, ev. 06-15434049
e-mail: a.p.anker47@knid.nl

Met vriendelijke groet,
KNLTB – Werkgroep Evenementen Friesland
Adri Anker, waarnemend toernooileider Friesland Cup

