Indeelrichtlijnen BC Goirle
De indeler streeft ernaar om een ieder zo prettig mogelijke speelavond
te bezorgen.
De speelavond voor recreanten is van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Indien er tussen 19.30 uur en 20.00 uur banen vrij zijn mag er door recreanten gespeeld worden.
Dit geldt dus alleen indien de banen niet gebruikt worden voor competitietraining en/of een eventuele
recreatiecompetitiewedstrijd.
Jeugdspelers mogen na 21.00 uur met de recreantenspelers meespelen indien dit niet ten koste gaat van
de recreantenspeler. (een jeugdlid speelt nl. ook nog op vrijdag, de woensdag is dus eigenlijk extra).
Een competitiespeler die tot 21.00 uur training gevolgd heeft, mag niet meteen worden ingedeeld (tenzij
er nog spelers nodig zijn).
Hang je eigen kaartje op wanneer je de zaal binnenkomt, of geef je kaartje aan de indeler. Laat je dus
niet alvast door een ander in hangen.
Een elastiekje om een naamkaartje geeft aan dat iemand al een ronde niet gespeeld heeft. Je hebt alleen
recht op een elastiekje indien je langer dan een kwartier moet wachten op een volgende speelronde.
Vanaf het moment dat de indeler begint met indelen, worden pas elastiekjes gegeven. Alleen de indeler
van de avond verstrekt het elastiekje.
De indeler dient om 19.50 uur aanwezig te zijn. Vrije banen worden vanaf 20.00 uur ingedeeld.



Wil je een ronde niet spelen, draai dan op het bord je kaartje om. Doe dit pas als iedereen de indeling
heeft gezien.
Wil je geheel stoppen, hang dan, als iedereen de indeling heeft gezien, je kaartje zonder elastiekje
terug op het overeenkomende nummer in de juiste kolom.

Verzoeken voor wedstrijden kunnen bij de indeler aangevraagd worden. Deze bepaalt of dit verzoek ook
ingewilligd kan worden.
Voor verdere vragen omtrent het indeel reglement en/of andere zaken, kun je uiteraard bij mij terecht.
Veel speelplezier gewenst!
Tot 21.00 uur wordt baan 8 nog ingedeeld voor training competitiespelers. Indien er nog niet
voldoende recreantenspelers aanwezig zijn, mag baan 7 ook gebruikt worden voor training
competitiespelers.
Baan 5 en/of 6 moet volgens het schema van recreantencompetitie vrijgehouden worden voor het
betreffende team. Max. 1 baan per team. Indien er daarnaast nog banen vrij zijn, kunnen deze
ook tijdelijk gebruikt worden voor competitie.

