Beste boulevrienden en -vriendinnen,
We mogen onder strikte voorwaarden eindelijk weer gaan boulen.
De toernooicommissie en het bestuur hebben onderstaande richtlijnen opgesteld, dit
uiteraard om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
Algemene regels:
- Deelname is en blijft voor eigen risico.
- Hou steeds anderhalve meter afstand van elkaar
- Kom niet als jij, of een van je huisgenoten, koorts heeft, moet hoesten of zich niet
goed voelt.
- Schud geen handen en hoest of nies in je elleboog.
- Er kan alleen gespeeld worden als je je vooraf hebt aangemeld.
Regels voor het spel:
- De banen worden om en om gebruikt, steeds een lege baan tussen de speelvelden. Er
wordt alleen gespeeld op de oneven baannummers. Daardoor is het maximum 32
spelers.
- Er wordt getosst wie er begint, met een muntstuk; kop of munt.
- Het bepalen van de partijen gebeurt door 1 iemand, hij of zij trekt het baannummer
en bepaalt de teams met tegenstanders.
- Ieder speelt met een eigen but, eigen but meenemen dus.
- Bij een foute uitgooi legt de tegenstander hun eigen but op een door hun gekozen
plaats of verplaatst de but met de voeten.
- Bij elk team wordt er afgesproken wie, indien nodig, de afstand tussen bal en but
gaat meten. Dit is dus 1 vast persoon.
- Het aanzetten van de punten moet gedaan worden door 1 vast persoon.
- Tijdens het werpen staan de medespeler en de tegenstanders in de baan ernaast op
1,5 meter uit elkaar.
- Na de wedstrijd wordt door 1 persoon van de verliezende partij het telwerk ontsmet,
de baan geharkt en de stand genoteerd. Dit alles met handschoenen aan.
Handschoenen en ontsmettingsmiddel staat bij de banen.
Verder nog van belang:
- We mogen niet in de kantine en alleen in noodgevallen naar het toilet.
- Er is koffie, thee, of andere dranken op het terras. Er kan niet gepind worden, graag
gepast geld meenemen.
- Ook op het terras geldt: 1,5 meter afstand van elkaar.
Wel veel regels maar ondanks dat: Veel speelplezier!

