Seizoen
2018-2019
Op zoek naar een nieuwe petanque-uitdaging?
Neem dan vanaf september 2018 deel aan de
Nationale Petanque Competitie (NPC). Ga nu
nog kijken bij een NPC-wedstrijd en ervaar het
teamspel van dichtbij. Bij je eigen vereniging of
een vereniging in de buurt, de NPC wordt in heel
Nederland gespeeld.
Ervaar het unieke teamgevoel
Een wedstrijddag bestaat uit drie speelrondes,
beginnend met drie doubletten-, daarna twee
tripletten- en weer drie doublettenpartijen.
Alle partijen kunnen in een andere samenstelling
gespeeld worden. Zo kun jij drie partijen spelen
met telkens een ander teamlid. Ben je een keer
verhinderd, geen probleem, het is heel gemakkelijk
om met een invaller te spelen.
Spelen in de buurt
Een NPC-poule bestaat uit maximaal acht teams.
Je speelt tweemaal tegen een tegenstander, uit en
thuis. Je speelt maximaal 14 wedstrijden waarvan 7
wedstrijden uit. Zo leer je ook nieuwe verenigingen
kennen.
Vanaf de vierde divisie wordt vooral regionaal
gespeeld. Zo blijven de reisafstanden beperkt.
Hoe meer teams deelnemen, des te kleiner zijn de
afstanden. De wedstrijddagen zijn op zaterdagen
tussen eind september en begin april.
Spelen op niveau
De poules zijn verdeeld over verschillende divisies
volgens een piramidestructuur. De winnaar van
de poule promoveert naar de hogere divisie en de
onderste twee teams degraderen naar een lagere
divisie. De winnaar van de Topdivisie verdedigt de
Nederlandse eer in de Europacup. Zo speel je altijd
tegen gelijkwaardige tegenstanders.
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Deelnemen
Iedereen met een wedstrijdlicentie kan meedoen!
Opgeven kan via de secretaris van de vereniging.
De data
tot 15 mei
Mogelijk om je team op te geven.
Eind juni
Bekendmaking eerste conceptindeling.
16 juli
Sluiting reactietermijn op eerste conceptindeling.
Eind augustus
Publicatie definitieve indeling.
Speeldata seizoen 2018-2019
zaterdag 29 sep 2018
Speelronde 1
zaterdag 13 okt 2018
Speelronde 2
zaterdag 27 okt 2018
Speelronde 3
zaterdag 10 nov 2018
Speelronde 4
zaterdag 8 dec 2018
Speelronde 5
zaterdag 22 dec 2018
Speelronde 6
zaterdag 5 jan 2019
Speelronde 7
zaterdag 19 jan 2019
Speelronde 8
zaterdag 2 feb 2019
Speelronde 9
zaterdag 16 feb 2019
Speelronde 10
zaterdag 23 feb 2019
Speelronde 11
zaterdag 9 mrt 2019
Speelronde 12
zaterdag 23 mrt 2019
Speelronde 13
zaterdag 6 apr 2019
Speelronde 14

Kijk op de website
www.nlpetanque.nl/NPC
voor meer informatie.

