Beste spelers, clubverantwoordelijken en uitbaters
Het Overlegcomité heeft gisteren de coronabarometer goedgekeurd en we starten vanaf 28 januari
2022 in code rood. Het goede nieuws is dat we, in code rood, opnieuw onze geliefde snookersport
kunnen beoefenen in dezelfde omstandigheden als vóór 23 december 2022.
Dit betekent dat we spelen met CST, mondmasker, letten op het afstand houden, handen en
hulpstukken ontsmetten maar ook dat we kunnen drank consumeren aan de tafel.
De gewestraad heeft, samen met de spelerscommissie, een aantal beslissingen genomen met
betrekking de heropstart van de tornooien en de interclubcompetitie.
Tornooien
De tornooien worden verder afgewerkt volgens de voorziene kalender.
Interclubcompetitie
We behouden de speelkalender zoals voorzien. Dus in de speelweek van 31 januari 2022 worden de
wedstrijden afgewerkt die in die speelweek waren voorzien.
Door de tijdelijke uitstel van de competitie verliezen we 3 speelweken (speelweken 17, 18 en 19).
Deze speelweken, en ook deze die al moeten ingehaald worden van voor nieuwjaar, dienen
ingehaald te worden tegen uiterlijk 30 april 2022.
Gebruik zeker ook de weken van het schoolverlof (krokusverlof en paasvakantie) om deze
wedstrijden in te halen.
We rekenen in het bijzonder op de fair play en sportieve geest van de ploegen bij het zoeken naar
een gepaste datum. Misschien kan er op een zaterdag of zondag gespeeld worden.
Kortom, beste spelers, probeer hier flexibel en meegaand in te zijn.
Normaal mogen reservespelers maximaal 30 wedstrijden spelen op een seizoen. Die grens gaan we in
het huidige seizoen niet toepassen. De reservespelers mogen dus onbeperkt aantreden. Uiteraard
wel met in achtneming van de klasseregels. Ook nog dit: het aanvangsuur blijft voorlopig op 19.30
uur.

Beste mensen, laten we allemaal ons gezond verstand gebruiken. We spelen nog altijd met in
achtneming van de geldende maatregelen: Covid Safe Ticket, handen en hulpstukken ontsmetten, zo
veel mogelijk afstand houden en spelen met mondmasker.
Veel succes allemaal en bedankt voor de gewaardeerde medewerking.
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