DISTRICT ECHT

Echt, 08-02-2022
Aanpassing van een aantal regels indien er met drie spelers per serie en drie ballen
wordt gespeeld.
Als er met drie spelers per serie wordt gespeeld, geldt voor de eerste regel van artikel 2
van de algemene bepalingen;
Bij aanvang van de wedstrijd dienen minimaal 2 spelers aanwezig te zijn.
Met betrekking tot artikel 8 van het N.G.B.-wedstrijdreglement zijn een aantal
zaken tekstueel aangepast aan de tijdelijke speelvariant;
De scheidsrechter geeft te kennen aan de speler dat de partij kan beginnen,
door te zeggen: "speler klaar" en langzaam tot drie te tellen. Hierna speelt de speler met
de bal die op de opstootstip ligt vóór het doel, naar de linker-band.
Deze bal moet de breedte-as van het biljart overschrijden.
Voldoet de speler bij de opstoot niet aan deze regel of men maakt een touché
voordat de bal de breedte-as heeft overschreden, dan moet de scheidsrechter
de bal op de plaats terugleggen en begint men opnieuw.
Bij de tweede overtreding van de speler zal de scheidsrechter de bal op het
strafpunt leggen, waarna de tegenstander mag gaan spelen.
Een speler die de opstootbal tegenhoudt of van richting veranderd verliest
de speelbeurt. De speelbal wordt op het strafpunt gelegd, waarna de tegenstander mag
vervolgen. Alle andere door deze speelbeurt verplaatste ballen worden teruggelegd.
Ná de opstoot mag de tegenstrever vervolgen.
De speler mag spelen met een bal naar eigen keuze.
Hoe wordt er gepeeld met 3 spelers en 3 speelballen?
De drie speelballen positioneert men op drie reeds bestaande stippen.
Namelijk, de stip in de punt van de driehoek en de beide uiterste stippen links en rechts
van de doelstoppen. De bezoeker stoot als eerste op, waarna de thuisspeler
vervolgt…etc.….etc.…
In de volgende partij start de thuisspelende als eerste op……etc….etc….
De thuisploeg alsook de bezoekers hebben dus beide 3 maal de opstoot.
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Eerste serie;
Partij 1 bezoekers hebben de opstoot
Partij 2 thuisploeg heeft de opstoot
Partij 3 bezoekers hebben de opstoot
Tweede serie;
Partij 1 thuisploeg heeft de opstoot
Partij 2 bezoekers hebben de opstoot
Partij die thuisploeg heeft de opstoot
Notabene; in principe kan men met 6 spelers spelen!
Het N.G.B.-reglement is leidend.
Denk eraan dat de bal in de punt van de driehoek in de driehoek ligt.
Raadpleeg ook de regelgeving van 05-09-21 als een sluitingstijd van 0.00 uur geldt.

Onderstaande richtlijnen zijn regels opgesteld en bepaald door de overheid.
Dus, bestuur heeft hierin geen zeggenschap en of invloed op.

Vooralsnog onderstaande overheidsrichtlijnen;
Corona-toegangsbewijs (CTB)
Mondkapje dragen tijdens verplaatsing
Mondkapje tijdens het spel is niet noodzakelijk
Houdt voldoende afstand
Namens het bestuur van district Echt
Met vriendelijke groeten,
Rob van Wegberg
Wedstrijdleider/Secretaris district Echt
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