Procedure voor het heropstarten van de bridge drives in Geel volgens het Charter van de VBL.
ALGEMEEN:
Belangrijk: 1) Wie ziek is of enige symptomen hee of voelt komt niet naar de club.
2) Er mogen geen kijkers aan de bridgetafels komen.
3) Bij binnenkomst moet men de handen ontsme en.
4) De spelers nemen onmiddellijk plaats aan zijn/haar tafel (volgens bericht bij inschrijving).
ORGANISATIE:
1) Gezien de club over een grote zaal beschikt, kunnen wij er voor zorgen dat tussen elke speler 1.5m
afstand kan behouden blijven en dat tevens de speeltafels 1.5m uit elkaar staan. Daarom zijn
mondmaskers/vizieren niet verplicht.
2) Gezien er jdens het wisselen een aangegeven rich ng , aangeduid met pijlen, moet gebruikt worden,
zullen de spelers elkaar niet kruisen jdens het wisselen en is een masker niet nodig, maar mag
gebruikt worden indien men dit wenst.
VOORBEREIDING:
1) Registra e van deelnemende spelers aan de clubavond is verplicht.
De registra e (individueel/per paar) dient liefst te gebeuren via e-mail (bcg.ivo.corten@gmail.com) of
telefonisch op 014 723 714 (liever niet). Inschrijvingen worden zondagavond (19u) afgesloten.
Niet geregistreerde spelers zullen niet kunnen spelen, tenzij het een speler betre die de avond zelf
door het bestuur uitgenodigd wordt om te komen spelen (om een aanwezige(=aangemelde) bridger
een partner te bezorgen).
2) Het inschrijfgeld dient overgeschreven te worden op de bankrekening van BCG BE79 9795 3714 0333.
Het bestuur stelt voor om enkele tornooien vooraf te betalen (per serie van 5). Je kunt 10€ (voor 5
dinsdagen) of 20€ storten (voor 10 dinsdagen). Men mag ook per paar betalen 4€ per dinsdag.
3) Door het vooraf inschrijven zal men bij het binnenkomen al weten aan welke tafel je moet starten. De
deelnemers moeten zich onmiddellijk na aankomst aan de speeltafels plaatsen. Dit na ontsme ng
van de handen bij aankomst. De ontsme e loopkaarten/biedingboxen zullen reeds op de speeltafels
liggen. De loopkaart blij steeds bij dezelfde persoon.
4) De geregistreerde speler die niet kan komen – wegens ziek of andere redenen – dient de club zo vlug
mogelijk te verwi gen (om evt. een vervanger te vinden).
5) De 1.5 meter afstand moet zowel binnen als buiten gerespecteerd worden.
De DRIVE:
1) Gezien er voldoende afstand is (1.5m) tussen tafels en spelers moet er jdens het spelen geen
masker/vizier gedragen worden. Uiteraard is het wel toegestaan indien een speler dit toch wenst te
doen. Gelieve je eigen masker mee te brengen. Bovendien zal de club een voorraad Face-shields
aankopen, zodat je die kunt gebruiken ipv een stoﬀen mondmasker. Na aﬂoop van het tornooi worden
die bewaard in het lokaal zodat deze tegen volgend tornooi ontsmet zijn.
2) De bridgemate wordt enkel gebruikt en aangeraakt door Noord en hij zal ter controle de inge kte
resultaten aan de speler in Oost laten zien, zonder deze door te geven.
3) Wie Oost-West zit moet zijn biedingbox mee verplaatsen bij het wisselen.
4) Het is niet toegestaan om andere dan de eigen kaarten aan te raken, inclusief bij het spelen van
dummy. Om dit te verwezenlijken zal de club per tafel 24-28 gedupliceerde borden voorzien, zodat
deze borden slechts één keer gebruikt worden en wordt mogelijke besme ng door
speelkaarten/bordjes vermeden.
5) De spelers dienen zich zo weinig mogelijk te verplaatsen, buiten het wisselen of bestellen van drank.
6) Roken is in principe verboden, maar vanuit het bestuur zullen we hier een toegeving doen, door
na 3 ronden een (langere) pauze te voorzien voor de rokers.
7) Na elke ronde is het aangeraden om de handen te ontsme en. De club voorziet op iedere tafel een
handdispenser.
Namens het bestuur van Bridgeclub Geel.
Corten Ivo

