Het Bondsteam
Speelt dit seizoen in de derde klasse A. Inzet is het kampioenschap. Het team wordt ieder jaar
opnieuw ingedeeld. Een speler die is ingedeeld moet in 1 seizoen minimaal 2x met het team spelen.
Afmelding
Iedere teamspeler behoort zich 24 uur van te voren af te melden. Indien een speler op de dag van
spelen ziek wordt behoord hij dit direct te melden aan de teamleider.
Remiseaanbod
Wanneer een speler een remiseaanbod krijgt dient hij dit eerst te overleggen met de teamleider over
het wel of niet aannemen. Ook wanneer een speler zelf een remiseaanbod wenst te doen moet hij dit
eerst overleggen met de teamleider.
Teamregels &teamleider
Het belang van het team staat voorop! Er mag niet worden gejaagd op rating punten ter individueel
belang.
Het advies van de teamleider T.W. van Urk moet worden aangenomen. o.a. bord en team opstelling
en het aanbieden van remise of accepteren daarvan.
Bij beslissende matches wordt een externe teamleider aangewezen. Dit is een speler die zelf niet
meespeelt.
De teamleider stelt het team samen. Wel moet hij er zorg voor dragen dat hij een ingedeelde speler
minstens 2 x laat spelen.
Speelduur
Ieder teamspeler dient tijdig aanwezig te zijn. 19:55 De speelduur is hetzelfde als de interne
competitie.
2 uur per persoon voor de gehele partij dus geen 40 zetten regel.
Partijen mogen niet worden afgebroken.
Gedrag
Zowel gasten, kiebietzers en spelers behoren zich te gedragen in de speelzaal. Hieronder wordt ook
verstaan het op fluistertoon analyseren. Dit kan door spelers worden opgevangen en is ten strengste
verboden. Ook het analyseren van een uitgespeelde partij moet op afstand plaatsvinden. Dit om
andere spelers niet te storen.
Kilometer vergoeding
Chauffeurs die teamspelers vervoeren komen in aanmerking voor een kilometer vergoeding. 12
eurocent per gereden kilometer.
Zij dienen dit zelf te declareren bij de penningmeester.
Bijzonderheden
Het rookverbod blijft van kracht.
Alle gastspelers hebben recht op een gratis consumptie bij thuiswedstrijden

