Geachte secretaris en overige ontvangers,

Het districtsbestuur heeft besloten om de start van de teamcompetitie in te laten gaan op 21
september aanstaande.
U kunt op BiljartPoint binnen 2 weken het nieuwe rooster raadplegen.
Tevens zal ook de start van de Persoonlijke Kampioenschappen worden hervat vanaf deze datum.
De wedstrijdkalender PK’s zal niet worden aangepast.
Voor de goede orde is deze kalender bijgevoegd.
( de data teamcompetitie worden nog aangepast)

We zijn ons er van bewust dat er toch teams terughoudend reageren op deze beslissing en zullen
besluiten om (dit seizoen) niet te willen deelnemen aan de teamcompetitie.
Hiervoor hebben wij alle begrip.
Echter wil ik dan wel het dringende verzoek weg leggen bij die teams om dit kenbaar te maken
(binnen 1 week na data van deze mail) aan onze wedstrijdleiders teamcompetitie via het
mailadres:

wedstrijdleidingteamcompetitie@knbb-westbrabant.nl

Voor de start van de teamcompetitie en PK-wedstrijden hebben wij als districtsbestuur enkele
(noodzakelijke) aanvullende regels toegevoegd :

 Een districtsfinale PK’s wordt verspeeld met 6 spelers.
Dit houdt wel in dat een finale verspeld kan worden ver 2 dagen.
Misschien een uitdaging voor de lokaliteiten die zich (nog) niet hebben aangemeld voor het
organiseren van een PK-finale om dit alsnog te doen.
Voorgestelde finaledagen zijn : vrijdag/zaterdag of zaterdag / zondag.
 Bij het verspelen van voorrondes PK en finales PK bepaald de toss wie er van aquite gaat.
Wie de toss wint bepaalt wie er op gaat.
Diegene die opgaat begint met inspelen.
 Bij de teamcompetitie komt er voorlopig geen trekstoot om te bepalen wie er op gaat.
De thuisspelende vereniging gaat altijd van aquite en begint ook met inspelen.
 Er zal een kleine wijziging in het speelrooster worden doorgevoerd omdat enkele teams zich
al hebben terug getrokken van deelname.

 Een dringend verzoek via de secretariaten aan de lokaliteiten om zich te houden aan de
regelgeving van het Kabinet en RIVM.
Laten we er met z’n allen voor gaan om de competitie vlotjes te laten verlopen.
Zowel de leden als de lokaliteiten zijn hier mee gebaat.
Gun elkaar een leuk en sportief avondje biljarten.
Indien blijkt dat er toch niet kan worden voldaan aan de richtlijnen zal de wedstrijdleiding een
beslissing nemen omtrent de bewuste wedstrijd(en).
Deze beslissing is bindend.

U allen een prettige competitie gewenst,

Met vr. gr.,

Ton Stander, secretaris District West Brabant

