Aan alle kapiteins en spelers in de 4-tallen competitie
Bij het behandelen van de uitslagen en wedstrijdbladen hebben wij als
competitieleiding enkele vaststellingen gemaakt:
1.

Wij kregen reeds meermaals opmerkingen op de wedstrijdbladen betreffende
het niet voorleggen van systeemkaarten (of geen correcte/conforme
systeemkaarten) tijdens de competitiewedstrijden.
Wij willen er uw aandacht op vestigen dat het voorleggen van systeemkaarten
in competitiewedstrijden verplicht is, en dat het ontbreken ervan kan leiden
tot straffen en boetes (zie art.’s 16, 37 en 57 van het Reglement Viertallen).
Het is in het voordeel van alle spelers dat er systeemkaarten gebruikt
worden: het beschermt spelers tegen eventuele misverstanden en kan
onnodige discussies aan tafel vermijden.
In dit verband willen we er trouwens nogmaals op wijzen dat op onze website,
via de competitietoepassing, de mogelijkheid bestaat om op zeer eenvoudige
wijze jullie systeemkaarten op te laden, zodat deze voor spelers,
wedstrijdleiding en competitieleider steeds beschikbaar zijn, en, in geval van
vergetelheid, nog ter plaatse in de clubs die over internet beschikken kunnen
afgedrukt worden indien nodig (om gepubliceerde systeemkaarten te
raadplegen op de site van de VBL: klik in een uitslagenrooster op de naam
van het betrokken team).

2.

Er werd enkele keren vastgesteld dat er nog (bijkomende) opmerkingen op
de keerzijde van het wedstrijdblad werden aangebracht zonder medeweten
van de tegenpartij (nadat het WB dus al ondertekend was): dit is dus
absoluut niet toegelaten. Indien er, nadat de tegenspelers al vertrokken zijn,
toch nog mededelingen of bijkomende uitleg zouden moeten toegevoegd
worden, gelieve dit dan in afzonderlijke email naar competitie@vbl.be te
zenden (met de kapitein van de tegenspelers in kopie), of op het WB te
schrijven met duidelijke vermelding dat dit achteraf eenzijdig, en zonder
inzage van de tegenpartij, uitgevoerd werd.

3.

Mogen wij er ook nogmaals op aandringen bij het scannen van
wedstrijdbladen, of het fotograferen met smartphone, de scan- of fotoinstellingen zo te kiezen dat het resultaat, bij voorkeur in PDF of JPEG, een
niet al te groot bestand oplevert (liefst < 500 KB). In alle printers kan bij het
scannen de resolutie ingesteld worden: een resolutie van 72 DPI volstaat
meestal om een duidelijke scan te verkrijgen (zeker als je verder de
instellingen “grijswaarden” en “kantoormodus” gebruikt indien beschikbaar).
Denk er ook aan dat, indien er geen opmerkingen of arbitrages op de
keerzijde vermeld zijn, een scan van enkel de voorzijde van het WB volstaat.

Wij rekenen op jullie bereidwilligheid om met deze opmerkingen rekening te willen
houden, en wensen alle competitiespelers verder nog een aangename en plezierige
voortzetting van de competitie.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Guy Piccart
Medewerker Secretariaat VBL

