Beste leden,
Stadscompetitie spelen in coronatijden? Het blijft voorlopig een groot vraagteken.
De meeste biljartlocaties zijn weer open en er kan vrijblijvend worden gebiljart met
inachtneming van de plaatselijke verordeningen, maar of het na de zomervakantie ook in
competitieverband kan en mag is nog onzeker. Wat doet het coronavirus? Wat beslissen de
autoriteiten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen in de speellocaties?
De Vliegert bijvoorbeeld is vooralsnog tot 1 september gesloten!
Het bestuur van de Stadscompetitie Helmond heeft daarom besloten niet overhaast te werk
te gaan en de voorbereidingen even op te schorten. Na 1 september wordt duidelijk wat wel
en niet kan in de diverse locaties.
Walter gaat dan, onder voorbehoud, met de huidige inschrijvingen voor de competitie
TEAMS het programma voorbereiden, maar de start van de competitie wordt daarom wel
uitgesteld tot op zijn vroegst maandag 28 september 2020.
Na 1 september weten de clubs namelijk wat bij hun locatie de (on)mogelijkheden zijn en of
er eventueel veranderingen moeten worden doorgevoerd in de inschrijvingen. De clubs
moeten daarom minstens 2 weken de tijd krijgen om alles in orde te kunnen maken.
Ook moeten de deelnemende clubs op de hoogte worden gebracht van de geldende
protocollen op dát moment in alle speellocaties. De clubs wordt daarom dringend gevraagd
ná 1 september de bij hun speellocatie geldende regels door te geven aan Walter en Theo.
Door de latere start van de competitie TEAMS kunnen komend seizoen de PK’s jammer
genoeg géén doorgang vinden, daarvoor ontbreekt ten enenmale de tijd in de speelkalender.
Als na 1 september in competitieverband kan worden gespeeld met de huidige bepalingen,
8 spelers per biljart en géén vrije inloop, dan kunnen de teams alleen met de spelers die
daadwerkelijk spelen naar de locatie van de tegenstander komen en zijn geen supporters
toegestaan.
Hoe dan ook, wij moeten tot 1 september wachten op meer duidelijkheid voor wij
daadwerkelijk iets kunnen beslissen. Geduld is een schone zaak.
Wij wensen hen, die kunnen spelen, de komende weken veel speelplezier en een fijne
zomervakantie én wij hopen iedereen na 1 september weer gezond bij de biljarts te mogen
begroeten.
Het bestuur

