Belangrijke richtlijnen voor het seizoen 2020/2021
Wedstrijden interclub : (Aandachtig lezen a.u.b.)






















De hoofdscheidsrechter moet ofwel een NIET-spelend lid van de thuisploeg
zijn, ofwel de kapitein van de thuisploeg. Hij moet minstens 16 jaar oud zijn.
Je moet als speler steeds ofwel je identiteitskaart, ofwel je lidkaart bij je
hebben (liefst beide)
Je bent steeds verplicht om je clubuitrusting te dragen tijdens de interclubs.
Indien een speler afwezig is, of zich kwetst tijdens de wedstrijd, dan dient
dit vermeld te worden op het wedstrijdblad bij de opmerkingen.
Wedstrijdbladen dienen in 2 exemplaren opgemaakt te worden.
Indien weersomstandigheden (mist, ijzel, zware sneeuwval…) de
verplaatsing op de weg onveilig maken, dan moet tenminste 30 minuten voor
het normale vertrekuur de interclubleider Hedwig Amelinckx (0486 10 73 68)
of voorzitter Evert ISERENTANT (0486 68 52 72) telefonisch van de toestand
verwittigd worden. Zij zullen een beslissing nemen …
Verander nooit zelf (in overleg met de tegenstander) een wedstrijd van
speeldatum (ook niet het speeluur), maar contacteer altijd de secretaris. Zo
kunnen de officiële instanties verwittigd worden, en vermijden we boetes en
forfaits …
Het is ten strengste verboden in de speelzaal te roken. Gebruik van een
GSM in de speelruimte is tevens ten strengste verboden. De thuisploeg is
verantwoordelijk voor de controle op de naleving van deze verbodsbepalingen.
Wacht bij thuiswedstrijden niet tot 10 minuten voor aanvang van de
interclub om het wedstrijdblad in te vullen, maar doe dit zo snel mogelijk :
zo vermijden we files aan de PC, en kunnen alle wedstrijden op tijd starten.
Hou er rekening mee dat er op hetzelfde moment nog andere spelers hun
favoriete hobby aan het beöefenen zijn. Wees dus sportief en vermijd al te
luidruchtig gedrag !
Maak geen overbodig nachtlawaai bij het verlaten van de zaal. Goede
buren maken goede vrienden !!!
Het is verboden om tijdens een wedstrijd van palet te verwisselen. Enkel
bij een ongeluk is dit toegelaten.
Op de wedstrijdbladen is het verplicht om de aansluitingsnummers van de
spelers te vermelden (6 cijfers). Bij uitwedstrijden overhandig je de
sterktelijst en controleer je de eigen opstelling (inclusief de
aansluitingsnummers) op het wedstrijdblad. De bezoekende ploeg is immers
verantwoordelijk voor haar opstelling (en krijgt de boete indien er fouten zijn).
De temperatuur in de speelzaal moet minstens 15° C bedragen. Als de
temperatuur tussen de 10 en de 15° C ligt, dan krijgt de thuisploeg een boete.
Onder de 10° C mag een interclubontmoeting niet doorgaan.
Laattijdigheid : 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd dien je aanwezig
te zijn. Een ploeg die aankomt tot een half uur na het officiële aanvangsuur
mag nog aantreden onder voorbehoud (vermelden van overmacht op het
blad). Let wel : dit geldt niet voor 1 of 2 spelers die te laat komen, deze
mogen in principe niet meer spelen. !
Een “Bye” ploeg telt mee als effectieve zakker.
Wanneer een speler een kwetsuur oploopt en niet meer in staat is om
zijn volgende wedstrijden te betwisten dan moet hij/zij een
dokterattest binnen de 72u naar de interclubleider opsturen. Indien
dit attest niet wordt ontvangen, volgt er een boete van 5€ per niet
gespeelde wedstrijd.

Veel succes !!!

De secretaris.

