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Geacht biljartliefhebber,                 
                      
We gaan met ingang van maandag 31 januari weer van start met de competitie.       
Het rooster uit Biljartpoint wordt gehanteerd, dus tot week 14 (4 t/m 8 april) blijft alles staan.   
Om toch een respectabel aantal wedstrijden te verkrijgen worden in  
de weken 15 (11 t/m 15 april), 16, 17 en 18 (2 mei t/m 6 mei) 
het rooster van de speelweken 46, 47, 48 en 49 geplaatst           

de week 20 worden dan de wedstrijden gespeeld voor de plaatsing van de  
Gewestelijke wedstrijden die 13 mei als 

sluitingsdatum heeft. Hierover wordt t.z.t. meer gecommuniceerd.          
                      
Hoe gaan we om met de sluitingstijd van 22.00 uur             
B2, C4, C3 en C2 beginnen om zeven uur i.p.v. half acht of acht uur         
B2 en C2  kunnen kiezen uit twee mogelijkheden.             
  a.  Verlagen het aantal caramboles met 25 % naar 75%         
        Om in Biljartpoint te kunnen verslaan zal wel de uitslag naar 100% worden omgezet anders  
        verwerkt de uitslag niet goed. Hiervoor zal ik tabellen maken en aan de teamleiders sturen 
  b.  De eerste twee partijen spelen met normale aantallen en indien de tijd toelaat ook de derde. 
        Indien tijdgebrek, dan derde partij gewoon spelen en stoppen door de tijdslimiet.   
        Uitrekenen wie het percentage caramboles heeft en deze als winnaar uitroepen   
VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJDEN BEPALEN WELKE KEUZE ER WORDT GEMAAKT     
                      
B1 en C1 Half uur eerder beginnen met de eerste partij en hierbij 75 % te maken voor alle partijen   
        Om in Biljartpoint te kunnen verslaan zal wel de uitslag naar 100% worden omgezet anders  
        verwerkt de uitslag niet goed. Hiervoor zal ik tabellen maken en aan de teamleiders sturen 

  
Inspeeltijd beperken tot één 
minuut             

Natuurlijk gelden de bovenstaande regels alleen voor de weken waarbij om 10 uur het lokaal gesloten wordt. 
                      

Let op: hou je aan de coronaregels en toon een geldige QR code      
                      
We zien wel dat het voor sommigen onder ons (haast) niet haalbaar is om  zeven uur of half zeven te beginnen. 
We gaan ervan uit dat dit geldt voor maar twee of drie weekjes, dus dit moet op te lossen zijn.   
Wat wel heel belangrijk is dat wanneer een speler (uit of thuis maakt niet uit) later komt dit dan    
ruim van te voren kenbaar maakt aan de teamleiders van beide teams.         
                      
De herzieningen worden vandaag 26 januari verwerkt.           
                      
Door de Pk commissie zijn ook de organisaties opgestart en beginnen dit weekend met de finale derde klasse libre 
Tevens zijn er voorronden libre tweede klasse waar eventueel nog enkele personen toegevoegd kunnen worden 
neem hiervoor contact op met Chris Jansen 0543-474200 / 06-13670537         
                      

hou de website in de gaten www.knbbdoetinchem.nl voor meer informatie 
 


