Beste jeugdleden,

Het is tijd voor actie!
Komende weken houden we binnen de club een onderlinge competitie
voor de Jeugdleden (tot 27 jaar). Er is toestemming verkregen van de
KNHB om ook de jongens combi teams mee te laten doen. De Jongste Jeugd heeft op de zaterdagen
een eigen competitie/activiteit.
De competitie vindt plaats in de weekenden van 24 & 25 april, 1 & 2 mei, 15 & 16 mei en 24 & 25
mei. Mogelijk wordt een 2e competitie gespeeld in juni en juli.
De wedstrijden worden gespeeld op het grote veld met een 11-tal. De wedstrijden duren de
gebruikelijke 4 x 17,5 minuut.
Scheidsrechters worden zoveel als mogelijk geregeld door de club. Indien geen scheidsrechter
beschikbaar, dan laten we dat weten en is het verzoek zelf de wedstrijd te begeleiden.
Ondanks dat de wedstrijddagen rondom de meivakantie en feestdagen zijn gepland, hopen we dat er
voldoende spelers zijn om de wedstrijden te spelen. Mochten er problemen zijn, laat het even weten
aan de TC (tc@mhcudenhout.nl). Zijn er andere vragen, dan horen we dat ook graag.
Het schema vind je op de volgende pagina.
Alvast heel veel plezier tijdens de competitie!!
Corona maatregelen
Conform de geldende regels zijn toeschouwers tijdens de wedstrijden helaas niet toegestaan en is
het clubhuis gesloten. Er zal een Corona verantwoordelijke op het terrein aanwezig zijn. Graag de
instructies opvolgen die je op het terrein krijgt.
Regels tijdens de competitie:
- je bent maximaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig
- je gaat direct naar het 8-tal veld om te verzamelen/in te spelen
- als het grote veld leeg is, mag je via het poortje bij de overkapping het veld op
- na de wedstrijd mag je (kort) op het veld bij de dug-out iets drinken en evalueren
- aan het eind van je tijdblok verlaat je het veld bij het poortje bij de fietsenstalling
- je verlaat direct het terrein omdat toeschouwers niet zijn toegestaan
- buiten het veld houd je 1,5 meter afstand

Met vriendelijke groet,
TC MHC Udenhout

Wedstrijdschema:
Poule 1: JD3, MD2, M8E1*
* M8E1 speelt ook als 11-tal. Indien nodig wordt het team aangevuld vanuit MD1

Datum
Za. 24 april
Zo. 2 mei
Za. 22 mei

Tijd
13.00u-14.30u
13.00u-14.30u
13.00u-14.30u

wedstrijd
MD2-M8E1
MD2-JD3
JD3-M8E1

Poule 2: JD1, MD1, JD2, MC2, MC3
Datum
Za. 24 april
Zo. 25 april
Za. 1 mei
Za. 1 mei
Za. 22 mei
Zo. 23 mei

Tijd
14.30u-16.00u
14.30u-16.00u
13.00u-14.30u
14.30u-16.00u
14.30u-16.00u
13.00u-14.30u

wedstrijd
MD1-MC2
JD1-MC3
MD1-JD2
MC2-MC3
MD1-JD1
JD2-MC3

Poule 3: MC1, JB2, MB2, MB3, MA2
Datum
Za. 24 april
Zo. 25 april
Za. 1 mei
Zo. 2 mei
Zo. 16 mei
Za. 22 mei

Tijd
16.00u-17.30u
13.00u-14.30u
16.00u-17.30u
14.30u-16.00u
13.00u-14.30u
16.00u-17.30u

wedstrijd
MB3-MC1
JB2-MB2
MB2-MA2
JB2-MB3
MA2-MC1
MC1-MB2

Poule 4: MB1, MA1, Jong Dames, Dames 1
Datum
Zo. 25 april
Zo. 25 april
Zo. 2 mei
Zo. 16 mei
Zo. 23 mei
Zo. 23 mei

Tijd
16.00u-17.30u
18.00u-19.30u
16.00u-17.30u
14.30u-16.00u
14.30u-16.00u
16.00u-17.30u

wedstrijd
MB1-MA1
Jong Dames-Dames 1
MB1- Jong Dames
MA1-Dames 1
MB1-Dames 1
MA1-Jong Dames

