Competitie WBB in het kader van aangepaste CORONA maatregelen
Dit is wat we vanaf maandag 5 oktober gaan doen
- In de C2, C3 en de B2 worden de partijlengtes ingekort tot 60% van de normale
caramboles, afgerond naar boven
- In de C1 wordt de ‘beurtenformule’ aangepast naar 12-15-18 beurten (ipv 17-2023 beurten)
- De minima worden niet toegepast
- De aanvangstijd van de eerste partij wordt vervroegd naar uiterlijk 19:00 uur (als
het kan eerder)
- Als een partij afgelopen is start direct de volgende partij, dus geen gezamenlijke
(rook)pauzes en altijd 4 spelers bij het biljart
Op deze manier zou het mogelijk moeten zijn om vóór 22:00 uur klaar te zijn met de
wedstrijden, ook bij de viertallen.
We houden er rekening mee dat de 22:00 uur maatregel half oktober verlengd wordt.
Met dit systeem kunnen we door dan toch doorspelen.
In de bijlage een “60%-tabel” waarmee je eenvoudig de nieuwe caramboles voor de
C2, C3 en de B2 kunt opzoeken.
Voor de C1 is een spelersoverzicht in de lay-out van het programmaboekje
toegevoegd.
De derde bijlage is een overzicht van alle teamleiders van alle poules met hun
telefoon en emailgegevens.
We hebben nog geen oplossing voor wedstrijden die onverhoopt toch niet voor 22:00
uur klaar zijn. Suggesties zijn welkom.
Het kost even tijd om iedereen goed te informeren. Ook de aanpassingen in
Biljartpoint kosten een paar dagen. Daarom halen we de wedstrijden van deze week
uit de competitie.
De wedstrijd Houten/De Engel 01- De Bergerie 02, die gisteravond toch gespeeld is,
is geschrapt en wordt als niet gespeeld beschouwd.
>>>> Deze week helaas geen WBB wedstrijden, dus informeer de teams!
<<<<
Aangezien de sporthal waarin De Bergerie speelt vooralsnog helemaal gesloten is
kunnen de thuiswedstrijden van De Bergerie voorlopig niet doorgaan.
De Bergerie wordt verzocht, in overleg met de tegenstanders, te kijken of
de uit- en thuiswedstrijden kunnen worden omgedraaid.
We hopen dat we op deze manier niet alleen de biljarters tegemoet komen, maar ook
de lokaalhouders die door deze nieuwe maatregelen opnieuw ernstig getroffen
worden.

