Beste spelers
De lockdown in maart was zowel voor de leden maar ook zeker voor de uitbaters
een lelijke streep door de rekening. De sluiting nu om 23u is zeker niet hetgeen
waarop we allen zaten te wachten. Daarom heeft de gewestraad besloten om de
competitie verder te zetten mits rekening te houden met onderstaande tekst.
Zaterdagcompetitie. Blijft ongewijzigd..
Dinsdagcompetitie met alle reeksen van Ere tot en met 6e afdeling.
In al deze reeksen dienen de frames gespeeld te worden met 10 ipv 15 rode ballen.
Dit om zeker geen problemen te hebben met het sluitingsuur !
Het aantal frames in de afdelingen ( 18 - 12 - 9 ) blijft behouden.
Opgelet !
Het is enkel toegelaten om met 15 rode ballen te spelen, maar dan ook zeker
om 23u het lokaal te verlaten, indien :
- er op 3 tafels tegelijkertijd kan gespeeld worden ( mits toelating uitbater ).
- de aanvang van de wedstrijd serieus vervroegd wordt.
- er op bijvoorbeeld een andere dag in dezelfde speelweek dan de voorziene
speeldag gespeeld wordt omdat er dan wel 3 tafels ter beschikking zijn.
- er bvb 's namiddags op zaterdag of zondag, ook in dezelfde speelweek, kan
gespeeld worden.
Mochten er met 10 rode ballen of de hierboven staande mogelijkheden toch
problemen zijn , dan dient er vanaf 22u15 een shoot-out bo5 ipv een frame op
zwart gespeeld te worden.
Tenslotte mag het duidelijk zijn dat de vorige Corona-maatregelen ook verder van
kracht zijn..

BELANGRIJK - BELANGRIJK Vanuit Sport Vlaanderen ontvingen we onderstaande mail.
Het sluitingsduur van 23u00 geldt voor de horeca en NIET voor wedstrijden van erkende
sportfederaties zoals wij. Dit betekent niet meer of minder dan dat we onze wedstrijden ook
na 23u00 mogen verder zetten. Probleem is echter dat onze wedstrijden in horecazaken plaats
vinden. Dat houdt in dat de horeca zijn zaak moet sluiten om 23u voor de niet competitie
of tornooi spelende klanten maar ook dat hij onze leden NIET meer mag bedienen.
Elke uitbater beslist dus zelf welke keuze hij maakt.
Ofwel voor iedereen sluiten om 23u ofwel enkel ons laten verder de wedstrijden afwerken
waarbij bediening niet toegelaten is.
Bij het sluiten om 23u verwijzen we naar bovenstaande tekst.
Indien de uitbater de toelating geeft, wijzigt er , buiten het verbruik , niets.
Om ook alle twijfel weg te nemen zal de voorzitter Limburg ook nog contact
nemen met politie en de gouverneur.

Van: De Vos Brecht <Brecht.DeVos@sport.vlaanderen>
Date: wo 7 okt. 2020 om 22:23
Subject: RE: Vraag aan 1700 - protocol CC:0099000000246
To: Georges Lefevre <georges.lefevre@gmail.com>

Beste George,
Zeker indien dit om een competitiewedstrijd gaat lijkt me dit duidelijk te
beargumenteren.
De protocollen uit de verschillende sectoren zijn immers opgemaakt om
bepaalde activiteiten te reguleren.
De infrastructuur waarin dit doorgaat is meestal ondergeschikt en is
enkel de context waarbinnen de activiteit zich afspeelt.
Zo zal een sportclub die ’s avond gebruik maakt van een sporthal op een
school zich ook moeten houden aan de sportprotocollen en niet aan de
onderwijsprotocollen.
Indien een horecazaak sluit (en dus de bijhorende horeca-activiteit)
maar de infrastructuur wordt wel nog gebruikt voor een
sportactiviteit (in casu snooker) dan valt die sportactiviteit volledig onder
de sportprotocollen.
Met sportieve groeten,
Brecht De Vos

Coördinator Kennis- en Informatiecentrum Sport
Sport Vlaanderen
Kennis- en Informatiecentrum Sport

