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COMPETITIEREGLEMENT DEEL III
AFDELING NOORD
(versie september 2021)

Aanpassing februari 2022:
In het Aanhangsel (de aanvullende begrippenlijst):
1. Bij NCL staat "(jeugd en senioren)". Dit is thans alleen "senioren".
2. Seniorlid: moet worden: ten minste 19 jaar.
3. Jeugdlid: moet worden: ten hoogste 18 jaar.
4. "vier leeftijdscategoriën" moet worden "vijf leeftijdscategoriën"
"Junior ... Welp" moet worden:
"Onder 19 (17, 18 jaar)"
"Onder 17 (15, 16 jaar)"
"Onder 15 (13, 14 jaar)"
"Onder 13 (11, 12 jaar)"
"Onder 11 (10 jaar of jonger)"

De pagina met aanpassingen (in rood: de oude tekst. In markering:
de nieuwe tekst staat op de volgende pagina.

AANHANGSEL:
Aanvullende Begrippenlijst:
- Algemene CompetitieLeider (ACL): de persoon die belast is met de leiding, de organisatie en/of de
administratie van de totale afdelingscompetitie. De ACL houdt regelmatig contact met het AB over de
voortgang binnen de Competitiecommissie (CC).
- Competitieleider (CL): de persoon die belast is met de leiding, de organisatie en/of de administratie
van een competitie of deel daarvan.
- Regionale Competitieleider (RCL): de CL die in een regio de eindverantwoording voor het
competitiegebeuren binnen zijn regio heeft.
- JeugdCompetitieleider (JCL): de CL die die de eindverantwoording voor het competitiegebeuren van
de jeugd heeft.
- Noordelijke Competitieleider (NCL): de CL die de eindverantwoording voor het competitiegebeuren
van de Noordelijke divisies (jeugd en senioren) heeft.
- Competitiecommissie (CC): het geheel van personen, belast met de organisatie van de afdelingscompetities. De CC bestaat ten minste uit een ACL, een NCL en de 3 RCL’s, die elk doorgaans i.s.m.
een administrateur en een JCL de competities binnen een regio/competitiegroep verzorgen. De
Competitiecommissie staat onder leiding van de ACL.
- Afdelingsbestuur (AB): het geheel van personen dat de leiding over de afdeling heeft. Dit zijn ten minste
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Meer hierover is te vinden in de statuten van de
NTTB en in het afdelingsreglement.
- Seniorlid: een NTTB-lid dat op 31 december van het lopende competitieseizoen (1 juli t/m 30 juni) ten
minste 18 (moet worden: 19) jaar is
- Jeugdlid: een NTTB-lid dat op 31 december van het lopende competitieseizoen (1 juli t/m 30 juni) ten
hoogste 17 (moet worden: 18) jaar is.
Jeugdleden zijn onderverdeeld in vier 17 (moet worden: vijf) leeftijdsgroepen:
Junior (17, 16 of 15 jaar);
Kadet (14 of 13 jaar),
Pupil (12 of 11 jaar) en
Welp (10 jaar of jonger).
moet worden:
Onder 19 (17, 18 jaar)
Onder 17 (15, 16 jaar)
Onder 15 (13, 14 jaar)
Onder 13 (11, 12 jaar)
Onder 11 (10 jaar of jonger).
Alle vermelde leeftijden zijn die op 31 december van het lopende competitieseizoen dat loopt van 1 juli
t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Overige begrippen staan in artikel 3 van deel I van het Competitiereglement en in de Statuten en
reglementen van de NTTB.

