District Echt

Echt, 08-02-22

Geachte leden,
Ondanks dat er momenteel nog beperkingen zijn aangaande de sluitingstijd in de horeca, willen
we toch op 4 maart 2022 de competitie herstarten.
• De bekercompetitie wordt gecanceld voor het seizoen 2021-2022
Voor de competitie van 2021-2022 geldt onderstaande;
• Als de openingstijd in de horeca blijft tot maximaal 22.00 uur dan worden alle wedstrijden
gepeeld met 3 spelers per serie en met drie speelballen. (maximaal 6 partijen)
In principe kan men met 6 spelers de wedstrijd spelen.
Aanvang van de wedstrijden uiterlijk 19.45 uur.
• Indien de openingstijd wordt verruimd tot maximaal 00.00 uur dan spelen we volgens het
principe zoals omschreven in het bericht van 05-09-21
Aanvang van de wedstrijden uiterlijk 19.45 uur. (o.a. sluitingstijd is ook de einduitslag)
• Wordt de openingstijd verruimd zoals we die uit het verleden kennen, is alles weer volgens
het normale procedé. Aanvang van de wedstrijden 20.30 uur.
• Indien de openingstijd wordt vervroegd naar bijvoorbeeld 17.00 uur of ieder ander eerder
tijdstip of nog erger, helemaal gesloten, dan wordt de gehele competitie van het seizoen
2021-2022 gecanceld.
• Ook zijn we voornemens om de Echter kampioenschappen te laten doorgaan op de
zaterdag en zondagen van de hiervoor geplande weekenden. Uiteraard geldt ook hier dat
de sluitingstijd van 22.00 uur blijft, of wordt verruimd.
Hoe wordt er gepeeld met 3 spelers en 3 speelballen?
Opstelling in het elektronisch wedstrijdformulier is zoals we normaliter nu ook doen, echter maar
drie spelers pér serie opstellen.
Bij de niet gespeelde partijen van het elektronisch wedstrijdformulier selecteert men FF
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 tweede serie start de thuisspelende als eerste op……etc….etc….
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Het N.G.B.-reglement is leidend.
Denk eraan dat de bal in de punt van de driehoek in de driehoek ligt.
De speeldatums staan in het elektronisch wedstrijdformulier..

Vooralsnog onderstaande overheidsrichtlijnen;
• Corona-toegangsbewijs (CTB)
• Mondkapje dragen tijdens verplaatsing
• Mondkapje tijdens het spel is niet noodzakelijk
• Houdt voldoende afstand
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
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