Draaiboek golfbiljartcompetitie en
bekercompetitie in corona tijd
In deze draaiboek staat waar u in ieder geval aan moet denken en voor zorgen als lokaalhouder
deelnemer en supporter van biljartwedstrijden.
Dit draaiboek heeft de hoogste prioriteit en overschrijft onze reglementen.
Opgelet dit draaiboek kan te allen tijde aangepast worden en volgt de regels van de
veiligheidsraad en de overheid strikt op.
Bij een aanpassing zullen de correspondenten van alle clubs de aangepaste versie in de mailbox
krijgen, deze overschrijft alle vorige versies en is onmiddellijk van toepassing.
Initiatiefnemers
(secretariaat
gewesten)

VGTO Potstraat 14 3300 Tienen vgto@live.be 0471/034380
DML Dreefstraat 17 3540 Herk-De-Stad m.nies@skynet.be 0475/309498
GBVH Viaductstraat 62 3300 Tienen francois.drijvers@gmail.com 0496/529208

Datum evenement

Van 15 september tot 30 juni.

Tijd evenement

Locatie evenement

Vrijdag en zaterdag vanaf 18u moet het biljart en de ballen gekuist en ontsmet klaar staan
voor de bezoekers.
00.45u afbreken wedstrijd inpakken en lokaal verlaten voor 01.00u.
Alle biljartlokalen aangesloten in de gewesten VGTO, DML en GBVH.

Soort evenement

Golfbiljartcompetitie en bekercompetitie.

Deelname

Deelname aan de competities is geen verplichting en op eigen risico.

Doelgroep

Alle doelgroepen.

Verwacht aantal
deelnemers

2 ploegen van 5 spelers per wedstrijd.

Benodigdheden op
terrein / in ruimte
door lokaalhouder

Tafels en stoelen (2 x 5 ruime plaatsen gereserveerd en ontsmet).
Ontsmettingsmiddel, poetsdoeken en maskers.
Stoel voor wedstrijdleider (Ontsmet).
Biljarttafel, ballen, meettoestellen alles gepoest en ontsmet.

Aangepaste
spelregels

Aanvangsuur 18.30u stipt, wedstrijdblad invullen 18.20 en biljart klaarmaken om 18.25u.
Er wordt gespeeld in 2 sets (dus geen belle).
De eerste 4 spelers moeten aanwezig zijn als zij aan de beurt zijn, als de eerste 4 gedaan
hebben voor 22.30u moet er gewacht worden op de 5de speler tot 22.30u, na 22.30u
moet hij aanwezig zijn als het zijn beurt is.
De wedstrijdleiders en ploegkapiteins dienen ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk
tijd verlies is (bij het invullen van het wedstrijdblad, tussen twee partijen, tussen twee
sets en tijdens het spel).
Inspeeltijd wordt niet meer toegestaan, er is enkel voor aanvang van de wedstrijd
oefentijd voor de bezoekers (van 18u tot 18.25u).
Indien de wedstrijd om 00.45u nog bezig is wordt deze stopgezet en het wedstrijdblad
afgetekend. Enkel de volledig afgewerkte matchen tellen voor de einduitslag.
De rest wordt niet meer gespeeld er zal ook geen forfait aangerekend worden.
Er worden maar 5 kenmerken gegeven hiervan moeten er elke week 3 spelen, alle
kenmerken moeten minstens 10 wedstrijden spelen tijdens het seizoen 2020/2021.

Draaiboek golfbiljartcompetitie en
bekercompetitie in corona tijd
Benodigdheden
deelnemers

Masker.
Keu en krijt.
Eventueel handschoen (niet verplicht).
Hulpstukken mogen enkel gebruikt worden mits goedkeuring door de inrichter.

Veiligheid

Zet uw masker op voor u het lokaal betreedt.
Masker mag enkel af als u aan uw tafel zit.
Doe geen onnodige verplaatsingen in het lokaal.
Hou steeds afstand.
Blijf met uw handen van de ballen enkel de wedstrijdleider raakt de ballen aan.
Luister naar de aanbevelingen van de veiligheidsraad of overheid en pas ze toe.
De wedstrijdleider plaatst de biljartballen bij aanvang van de partij op hun vertrekplaats en
ontsmet de biljartrand voor elke set.
Gebruikte meettoestellen ontsmetten.
De wedstrijdleider neemt plaats op zijn stoel en doet enkel noodzakelijke verplaatsingen.
Bij wissel van wedstrijdleider dient de stoel en de biljartballen ontsmet te worden.
Als u koorts hebt blijft u thuis en raadpleeg een arts.
Bewaar afstand (1.5 meter), ga na uw stoot opzij zodat uw tegenstrever of eventueel de
wedstrijdleider voldoende plaats heeft (ook tijdens het meten).
Hou de bubbel zo klein mogelijk.
Geen handen schudden of omhelzingen.

Overige

Hou het veilig voor u eigen en voor de anderen.

Sancties

Het niet willen dragen van mondmasker = schorsing van 4 speeldagen.
Niet willen stoppen om 00.45u = schorsing van 4 speeldagen.
Het lokaal niet verlaten voor 01.00u = schorsing van 10 speeldagen.

Aangepaste versie van 24/09/2020.

