Geachte bestuurders
Gisteren 28-01-2022 heeft het districtsbestuur besloten om de landscompetitie in District
Maastricht e.o.weer te vervolgen met als uitgangspunt dat de wedstrijden voor 22:00 uur
kunnen worden beëindigd. De volgende afspraken gaan daarbij gelden:
1 Het competitieprogramma wordt in zijn geheel uitgespeeld te beginnen met ronde 11
vanaf maandag 31 januari a.s. Aansluitend vindt op zaterdag 5 februari a.s. de
herwaardering van de moyennes en de te maken caramboles voor de tweede competitie helft plaats.
Let op: alle uitslagen van ronde 11 moeten daarom uiterlijk zaterdag 5 februari
12:00 uur in Biljartpoint zijn ingevoerd!
De voortzetting van het programma is inmiddels op Biljartpoint zichtbaar.
2 De aanvangstijd van de wedstrijden wordt vervroegd naar 19:00 uur. Maar als het mogelijk is of als jullie het nodig vinden kan ook eerder of (iets) later worden gestart. Uiteraard in onderling overleg!
3 Om te zorgen dat de wedstrijden voor 22.00 uur gespeeld zijn hebben we besloten
om op maximum aantal beurten te gaan spelen bij libre 30 en bij driebanden 40.
Als geen van beide spelers het aantal te maken caramboles heeft bereikt dan krijgt
degene die relatief het hoogste heeft gescoord de 2 partijpunten. Een gelijke score is
daarbij natuurlijk ook mogelijk. Er worden geen strafpunten toegekend omdat het aantal caramboles niet is gehaald.
4 Ivm. het invullen van de formulieren en afrekenen is besloten om vanaf 21:45 uur nog
maximaal 2 beurten te spelen. Daarna wordt de partij beëindigd. Als dan het maximum
aantal beurten niet is bereikt zal de puntentoekenning gewoon gebeuren zoals hiervoor
is beschreven. Ook in dit geval worden geen strafpunten toegekend.
5 Om misverstanden te voorkomen volgt hier een beknopte uitleg hoe te handelen aan
het einde van de partij.
Speler A begint van acquit. Speler B heeft dus recht op de gelijkmakende beurt.
Als speler A binnen of tijdens de beurtenlimiet (30 Libre of 40 DB) zijn te maken
caramboles heeft bereikt begint speler B de gelijkmakende beurt uiteraard vanaf
acquit.
Als speler A in de laatste beurt zijn te maken caramboles niet heeft bereikt dan speelt
speler B verder vanaf de positie van de ballen die speler A op de tafel heeft
achtergelaten.
6 In biljartpoint wordt e.e.a. aangepast aan de beurtenlimiet. Alleen wanneer beide
spelers het aantal te maken caramboles niet bereikt hebben zal de wedstrijdleider
de uitslag handmatig aanpassen zoals vermeld in punt 2.
Dus ook als het aantal te maken caramboles niet bereikt is voert U gewoon de
gemaakte caramboles en het aantal gespeelde beurten in.
7

Het Bekerprogramma komt dit seizoen te vervallen. Als Corona geen roet in het eten
gooit zal wel een Bandstootcompetitie worden georganiseerd. Later meer informatie
hierover.

8

Indien een lokaal over meerdere biljarts beschikt is het spelen van wedstrijden op
twee tafels toegestaan.

9

Als er nog vragen zijn kunt U zich wenden tot de wedstrijdleider landscompetitie.

10

Deze afspraken zijn uiteraard tijdelijk, zolang de huidige maatregelen van kracht zijn.

Tot slot.
Uit de enquéte is gebleken dat grotendeels iedereen blij is weer te kunnen biljarten.
Wij zijn ons bewust dat we best nog wat hobbels op de weg zullen tegenkomen.
Mede door het feit dat we ons gesteund voelen door het bondsbureau van de KNBB, die
alles in het werk stellen bij zowel bij NOC/NSF en gemeentes, heeft ons doen besluiten
de competitie te hervatten.
Volg de maatregelen van de lokaalhouder op en houd rekening met elkaar.
Wij wensen jullie allemaal een sportieve en gezonde voortzeting van de competitie toe.
Het Districtsbestuur KNBB District Maastricht e.o.
29 januari 2022.

