Mededelingen van de wedstrijdleider:
1. De aanvangstijd van alle wedstrijden is om 19.30 uur.
2. Dit jaar spelen wij met 57 teams (totaal 347 leden) van 20 verenigingen in 18 locaties, deze
zijn verdeeld over 5 klassen, de A,B,C,D en E klasse.
3. De competitie bestaat in de klassen A en C uit 12 teams en de B, D en E uit 11 teams. In de A
klasse wordt gespeeld met 3 personen en in de overige klassen met 4 personen.
4. Aangezien er minder klassen zijn de teams doorgeschoven naar een hogere klasse en zijn de
minimaal te maken aantal caramboles daarop aangepast (zie wedstrijdreglement).
5. Voor het opgegeven van nieuwe spelers dient het formulier welke op de welkomstpagina van
de website www.deijsselkring.nl staat gebruikt te worden. Deze opgave moet per E-mail,
naar de wedstrijdleider en de secretaris van de biljartbond gemaild worden.
6. Een speler dient minimaal 5 wedstrijden gespeeld te hebben om een herziening van het
gemiddelde te krijgen, op de helft (alleen als hij/zij boven het gemiddelde speelt)en aan het
einde van het seizoen( zowel boven als onder het gemiddelde).
7. De indeling van het nieuwe seizoen is bepaald a.d.h.v. het gemiddelde van de eerste 3-4
spelers mits minimaal 50 % gespeeld in het seizoen 2021-2022.
8. Wedstrijdformulieren dienen uiterlijk zaterdagochtend om 10.00 uur in het bezit van de
wedstrijdleider te zijn. Liefst direct s ’avonds na de gespeelde wedstrijden. De
wedstrijdformulieren kunnen alleen per E-mail gemaild worden naar
wedstrijdleider@deijsselkring.nl. Vul de formulieren volledig in en kijk deze goed na voor u
deze mailt, gebruik het formulier welke op de site staat, deze is up-to- date. Als men het
wedstrijdformulier te laat inlevert worden er 5 punten in mindering gebracht (na de 1e
waarschuwing)
9. Maak als uitspelend team (teamleider) een foto van een volledig ingevuld wedstrijdformulier
dit om later problemen te voorkomen.
10. Wedstrijden welke om wat voor reden niet gespeeld worden dienen z.s.m. aan de
wedstrijdleider te worden doorgegeven, spreek ook meteen een nieuwe datum af met de
tegenstander. Na de 1e helft van het seizoen is er een inhaalweek, in 2023 zijn de 2 weken
van de carnaval vrij gepland, het is mogelijk om dan wedstrijden in te halen. 3 wedstrijden
voor het einde van het seizoen staan er twee inhaalweken gepland dan moeten alle nog in te
halen wedstrijden gespeeld worden.
11. Er spelen enkele verenigingen op een andere locatie namelijk: KOT Wichmond bij Ons
Genoegen, Het Ijsselstrand bij Tremethe (als Tremethe)en Den Elter bij de Ooievaars (als de
Ooievaars). D.B.B. gaat spelen bij Sportclub EDS in Ellecom en Het Kulturhus gaat onder de
naam ’t Groote veld spelen in Lochem op Camping ’t Groote Veld. De Pelikaan is gestopt.
12. Ik hoop dat de verenigingen tevreden zijn met de indelingen. Ik wens iedereen veel plezier en
een sportief seizoen toe.

Jeroen Jolij

