District Echt
Echt, 05-09-21

Geachte leden,
Tijdens de recent gehouden A.L.V. van 27 augustus 2021 is besloten om een en ander te
organiseren/aan te passen als mogelijk de wedstrijden/partijen niet uitgespeeld kunnen worden,
binnen door de overheid aangepaste sluitingstijd.
➢ De begintijd van de wedstrijd wordt vastgesteld op 19.45 uur.
Zolang deze begintijd vaststaat wordt verwacht dat er bij aanvang van de wedstrijd
minimaal 2 spelers van elk team aanwezig moeten zijn.
Vanaf 20.30 uur gelden de bestaande regels.
➢ Door alle betrokkenen wordt gevraagd om de tijdslimiet van 30 seconden + de mogelijke
extra 15 seconden stipt te hanteren. De spelers wordt gevraagd ook de eigen teamgenoten
hierop aan te spreken. Voor een aantal spelers zal dit niet gemakkelijk zijn, maar dit moet.
De regel m.b.t. de tijdslimiet staat trouwens ook in de N.G.B.-reglementering.
➢ De stand ten tijde van de door de overheid bepaalde sluitingstijd, is de eindstand van de
wedstrijd. In overleg met alle betrokkenen wordt bepaald of de nog bezig zijnde partij kan
worden uitgespeeld. (beide teamleiders en lokaalhouder dienen alle drie akkoord te zijn)
➢ Als een partij die bezig is niet kan worden uitgespeeld, wordt deze als niet gespeeld
aangemerkt. De uitslag van de volledig gespeelde partijen is dan de einduitslag.
➢ Als de laatste (12e) partij niet meer kan worden (uit) gespeeld, dus bij een stand van;
6-5 of 5-6 wordt de einduitslag 5-5 alle andere uitslagen blijven gehandhaafd.
➢ Indien de sluitingstijd nadert en de nog beginnende partij logischerwijs niet
kan worden uitgespeelt, deze partij dan ook niet starten.
We gaan ervanuit dat één partij 20 minuten vergt om deze uit te spelen.
➢ Hoe een en ander met de persoonlijke ranking wordt verrekend, komen we nog op terug.
➢ Bij het invullen van de eventueel niet gespeelde partijen in het elektronisch
wedstrijdformulier selecteert men FF
Ook als de gespeelde partij vervalt zoals omschreven bij het vierde en of vijfde bullet-point
moet je hier FF selecteren. Je kan bij de opmerkingen eventueel de situatie omschrijven.
Indien er nog vragen en of onduidelijkheden zijn, horen we die graag.
Namens het bestuur van district Echt
Met vriendelijke groeten,
Rob van Wegberg
Wedstrijdleider/Secretaris district Echt

