Van de wedstrijdsecretaris/wedstrijdcommissie.
Beste leden ,
Zoals jullie wel zullen begrijpen dat hopen wij tenminste.
Van het activiteitenoverzicht dat in de afgelopen info stond zullen nu diverse activiteiten
niet door gaan.
Door het Corona Virus en de maatregelen van uit de Overheid en ook de regels
van de NOC*NSF en de NJB.
Alles wat de NJBB aangaat zoals de NPC.
Van de competities van de NJBB gaan van de NPC de laatste dag 28 maart ook niet
door (14 maart was al vervallen).
De NPC wordt per direct beëindigd. Er woeden geen kampioenen aangewezen. Het
bondsbestuur acht dit niet passend gelet op de afloop van het seizoen en de situatie
waarin het land verkeert.
Voor promotie/degradatie wordt gekeken naar de huidige stand en op basis van deze
stand wordt de indeling gemaakt voor het seizoen 2020-2021.
Nationale Kampioenschappen (NK’S).
Het NK Tête à Tête, NK Mix NK Precisieschieten worden in 2020 afgelast.
NK Doubletten verhuist naar de datum van het NK Mix (11 en 12 juli), het
NK Tripletten wordt verplaats de datum van het finale weekend van de Masters
(14 en 15 november) en het finaleweekend Masters wordt verplaats naar de datum
van het NK Precisieschieten (19 en 20 december).
Alles wat de Competities georganiseerd door District Midden van de NJBB (ZACO),
(ZTC), (ZCC).
Hiervoor geld het volgende tot 1 juni hebben er geen districtscompetities plaats.
De Zomeravond clubontmoeting (ZACO) gaan de eerste speelavonden 9 april, 30
april en 10 mei niet door.
Voor de Zomer Triplette Competitie (ZTC) gaan de eerste zondagen 26 april en
10 mei niet door. Voor de Zomer Clubteam Competitie (ZCC) gaan de eerste
donderdagavonden 7 mei en 28 mei niet door. Het districtsteam beraad zich nog
over of het haalbaar is om deze speelavonden/dagen op een later tijdstip aan de
kalender toe te voegen.
De door de verenigingen aangevraagde en door het district toegewezen regionale
toernooien die in het zomerseizoen zouden worden gehouden voor 1 juni , worden in de
toernooi - rapportageadministratie afgeboekt als “Afgelast wegens Coronavirus perikelen”. Het District Midden van de NJBB volgt in dezen het beleid en de maatregelen
van de NJBB.
De Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft twee sites ingericht over het beleid en de
maatregelen van de bond inzake het Coronavirus. Hier is ook te lezen welke gevolgen het
beleid en de maatregelen van de bond.
Het webadres van deze sites is:
https://njbb.nl/coronavirus/
https://nlpetanque.nl/gevolgen-sportaanbod-met-betrekking-tot-coronavirus/
Alles wat de Cercle leden aangaat voor de eigen activiteiten door ons georganiseerd
Dat zijn de Trainingen de eerste 5 avonden, Voorjaarstoernooi, Triplette
Clubkampioenschap, 3e Goede Doelen Toernooi, het eerste Prijsjesboulen.
Deze gaan niet door de wedstrijdsecretaris/wedstrijdcommissie komt hier later op terug
en het besuur.
De wedstrijdsecretaris/wedstrijdcommissie.
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