
Boetes van alle competities van afdeling Noord der NTTB najaar 2022

Op de vermelde data zijn de volgende boetes gegeven:

Datum

Boete

nr. 

Boete

Oorspr. 

datum 

wedstrijd

wedstrijd

nummer

vereniging +

teamnr.

soort 

boete bedrag officiële omschrijving reden

24-aug-22 BFS-1 nvt nvt Delta Impuls 3 17 € 22,50

Het terugtrekken van een team uit de competitie

(toestemming van de competitieleider is noodzakelijk)

Delta Impuls 2 neemt geen genoegen met

plaatsing in 2e klasse

4-sep-22 BDS-1 nvt nvt TIOS 1 1 € 7,00

Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings-

en/of teamgegevens; per soort gegeven

14-sep-22 BDS-2 nvt nvt NATTC 3 17 € 22,50

Het terugtrekken van een team uit de competitie

(toestemming van de competitieleider is noodzakelijk) Acuut terugtrekken uit competitie

22-nov-22 BDS-3 17-nov-22 43112 TIG 1 18 € 10,00

Het niet tijdig verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS,

per formulier

In afdeling Noord geldt: binnen 24 uur na de wedstrijd (in

praktijk dus binnen 28 uur na de vastgesteld datum en tijd).

En aanvullend: vóór zondag 18.00 uur.

Uitslag op 22 november nog niet in NAS

ingevoerd

BOETES AFDELING NOORD der NTTB, alle competities van door de afdeling geleide competities.

De opgelegde boetes en maatregelen worden per e-mail ter kennis van de betrokken lid-verenigingen gebracht. Dit

gebeurt binnen 21 dagen nadat de overtreding is gepleegd, tenzij de overtreding niet binnen deze 21 dagen kan

worden geconstateerd. 

Tevens worden de aard van de overtreding, het boetenummer, de hoogte van de geldboetes en de eventueel

genomen maatregelen vermeld. Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat

deze ter kennis van de lid-vereniging zijn gebracht beroep mogelijk bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur

kan opgelegde boetes of genomen maatregelen wijzigen of ongedaan maken.

Tegen opgelegde boetes en/of genomen maatregelen is binnen 21 dagen nadat deze ter kennis van de lid-vereniging

zijn gebracht beroep mogelijk bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kan opgelegde boetes of genomen

maatregelen wijzigen of ongedaan maken.

Na afloop van de competitie krijgen de betreffende vereniging van het bondsbureau der NTTB een factuur met

daarop vermeld de boetes en de daarvoor verschuldigde bedragen alsmede de termijn warbinnen deze boetes

betaald moeten zijn

De 1 of 2 letters na de B van het boetenummer verwijst naar de competitie(regio) van de wedstrijd. Het

wedtrijdnummer is daarvoor ook een directe verwijzing.

Eric Kaptein

ACL a.i.



22-nov-22 BDS-4 17-nov-22 44112 TIG 2 18 € 10,00

Het niet tijdig verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS,

per formulier

In afdeling Noord geldt: binnen 24 uur na de wedstrijd (in

praktijk dus binnen 28 uur na de vastgesteld datum en tijd).

En aanvullend: vóór zondag 18.00 uur.

Uitslag op 22 november nog niet in NAS

ingevoerd

23-nov-22 BTS-1 nvt BTS1 GTTC 6 17 € 22,50

Het terugtrekken van een team uit de competitie

(toestemming van de competitieleider is noodzakelijk)

Team heeft zich teruggetrokken uit de

competitie


