Wedstrijdprotocol District West Brabant met betrekking tot de Coronamaatregelen.

Aan alle teams/spelers in de team- en PK competitie.
Vanaf 21 september 2020 gaan we weer van start.
Om alle wedstrijden zo goed mogelijk en veilig te laten verlopen, dienen we wat maatregelen af te
spreken. Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard en blijven van kracht tot omstandigheden of
maatregelen van de overheid aanleiding geven om de maatregelen aan te passen.
•

De maatregelen van de overheid, zoals handen wassen/ontsmetten en de anderhalve meter
regel worden stipt nageleefd. Bij aanvang en na afloop van de wedstrijden worden geen
handen geschud.

•

Heeft u klachten blijf dan thuis.

•

Mondkapjes mogen worden gedragen. Dit is niet verplicht.

•

Rond het biljart mag men zich uitsluitend verplaatsen indien dat noodzakelijk is.

•

Spelers, arbiters en schrijvers moeten elk een zitplaats hebben, met onderlinge afstanden van
anderhalve meter.

•

De trekstoot vervalt bij de teamcompetitie. De thuisspelende speler begint. (ook met
inspelen)

•

Bij de PK wedstrijden wordt voor het begin van de partij getost. De winnaar van de toss
bepaalt wie begint. Wie de partij begint, speelt ook als eerste in. Deze regel beperkt het
aantal verplaatsingen en bewegingen aanzienlijk. De niet aan de beurt zijnde speler mag pas
opstaan als de speler die de beurt beëindigt op zijn stoel zit (dit geldt zowel voor de
teamcompetitie als de PK wedstrijden).

•

De arbiter mag, uitsluitend indien dat voor goede arbitrage noodzakelijk is, dichterbij komen
en neemt zodra dat weer kan, afstand.

•

Als een lokaalbeheerder meent dat de omstandigheden een veilige wedstrijd belemmeren,
dient hij beide teams te waarschuwen. De wedstrijd vindt dan geen doorgang.

•

Als een speler bij binnenkomst hoest of verkoudheidsverschijnselen vertoont, mag die speler
het deelnemen ontzegd worden. Hij mag dan ook niet in de buurt van anderen komen en had
thuis al de beslissing moeten nemen om niet te komen.

•

Als een team of speler vooraf of bij binnenkomst de omstandigheden niet vertrouwt, mag
worden geweigerd om de wedstrijd doorgang te laten vinden. Men dient dit direct aan de
wedstrijdleiding te melden met omschrijving van de situatie.

•

Als een wedstrijd geen doorgang vindt omdat een team het spelen niet aandurft, wordt in
overleg een andere datum afgesproken.

•

Als de lokaalhouder een wedstrijd annuleert, mag een wedstrijd ook op een andere plaats
worden gespeeld. In een dergelijk geval zijn de teams verplicht om aan de verplaatsing mee
te werken.

•

Teamleden dienen elkaar en hun teamleider te informeren over mogelijke ziekteverschijnselen vóórdat men in één auto of op eigen gelegenheid op pad gaat.

•

Informeer de wedstrijdleiding competitie of wedstrijdleiding PK's als situaties om extra
aandacht vragen.

