Protocol Wedstrijden KNBB
Met uitzondering van situaties waar het sport- en horecagedeelte gescheiden zijn of kunnen
worden (voor ondernemers zie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirussportactiviteiten-in-nederland voor de voorwaarden), is toegang tot biljartlocaties slechts mogelijk
op vertoon van een coronatoegangsbewijs.
Dat betekent onder meer het volgende:






Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een team dat toegelaten wordt tot de
lokaliteit waar gespeeld wordt. De teamcaptains zullen hiervoor actie moeten ondernemen en
bij twijfel ruim voorafgaand aan de speelavond/dag contact opnemen met de betreffende
lokaliteit om onduidelijkheid op de speelavond zelf te voorkomen.
Het huidige reglement biedt voldoende mogelijkheden wedstrijden te verplaatsen, mits tijdig
aangegeven bij de tegenstander en wedstrijdsecretariaat. Wedstrijden die verplaatst worden
ten tijde van de Coronacheck-periode tellen niet mee voor het maximaal aantal
wedstrijdverplaatsingen binnen het reglement.
Iedere speler dient zich te houden aan de maatregelen die een lokaliteit heeft moeten nemen
als gevolg van het overheidsbeleid.

Dit wedstrijdprotocol geldt als tijdelijk aanvullend reglement op de hierin benoemde onderdelen van
de KNBB, zolang als de tijdelijke maatregelen inzake covid-19 gelden. En is een aanvulling op het
protocol verantwoord biljarten, het sportprotocol NOC*NSF en het protocol horeca van KHN.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht en gelden voor iedereen:
- heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
- was vaak uw handen;
- vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Het advies is ondanks de afschaffing toch 1,5 meter van elkaar te houden.
De volgende uitgangspunten gelden voor alle secties/wedstrijden:
- Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
- Arbiter houdt zoveel als mogelijk afstand.
- mondkapjes mogen door spelers, arbiters, toeschouwers, tellers, wedstrijdleiders en alle overige
aanwezigen gedragen worden;.
- Spelers mogen handschoenen dragen tijdens het spelen;
- Schrijvers mogen als zij dat willen handschoenen gebruiken en het materiaal, zoals toetsenbord
dient vooraf te worden gedesinfecteerd;
- Voor aanvang van een partij wordt er getost. Winnaar bepaalt wie met inspelen begint. Deze begint
vervolgens ook met de partij.
- Er moeten stoelen voor spelers, arbiter en schrijver aanwezig zijn.
- De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op een zitplaats . Pas als de speler is
gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

Het bestuur.

