Beste spelers,
Naar aanleiding van Covid19 en vooral de gevolgen daarvan in de bordspelwereld, zijn wij als
federatie na overleg tot het besluit gekomen om enkele drastische maatregelen te nemen.
De Feiten:
1) Spiel 2020 gaat niet door.
2) WK Catan en WK Carcassonne 2020 gaan niet door. Bij Catan schuift alles mee op, dus zal
vanaf 2021 het WK doorgaan tijdens de oneven en het EK tijdens de even jaren.
3) Over de Europemasters is nog geen zekerheid; we vermoeden dat het niet zal doorgaan.
Onze besluiten:
1) We vragen GEEN nieuwe sponsoring voor 2021, maar onderhouden het contact met de
sponsors.
2) We maken ook GEEN nieuwe spellenlijst voor 2021, maar spelen volgend jaar met dezelfde
demo’s.
3) We organiseren GEEN finale in 2020.
4) We organiseren GEEN dag van de speler in 2021, dit lijkt ons overbodig.
5) We bevriezen alle rankings voor een volledig jaar. Deze rankings zullen pas hervat worden
vanaf het eerste tornooi na Zedelgem 2021, normaal is dat Leuven. De resultaten van 2018
en 2019 zullen dan nog steeds meegeteld worden voor respectievelijk 1/3 en 2/3 en het
tornooi van Zedelgem 2020 zal gelden als het eerste officiële gesponsorde tornooi voor het
seizoen 2021. We spelen dus geen officiële gesponsorde tornooien meer tot dan, maar dat
betekent niet noodzakelijk dat er geen tornooien meer zullen doorgaan. Zie verder.
6) We organiseren tenslotte ook GEEN BK Catan of BK Carcassonne in 2020.
De clubs mogen wel tornooien organiseren in de periode september 2020 – februari 2021, maar dat
zal met andere voorwaarden zijn, zoals geen prijzen van de federatie, vrije spellenkeuze, maar onze
demo’s staan ter beschikking, voorwaarden rond veiligheid en hygiëne, … Het is voorlopig zeer
onzeker hoeveel tornooien er zullen doorgaan tijdens die periode. Omdat we spelers willen
stimuleren om hieraan deel te nemen, maar tegelijkertijd spelers die niet willen deelnemen onder
strengere omstandigheden of andere prioriteiten hebben niet willen straffen voor hun afwezigheid,
hebben we besloten de Lock-Down Cup (LDC) te organiseren. Deze LDC is in wezen een volledig
aparte ranking.
Wat zijn de regels en voorwaarden van deze LDC voor de spelers?
1) De LDC start met een blanco ranking, maar met de regels en formules die we gewend zijn, op
de volgende uitzonderingen na.
2) Elke deelname telt integraal mee voor de individuele ranking in plaats van een “best 5”.
Aanwezigheid is dus essentieel om te winnen.
3) Omdat er geen finale is zal er geen ranking per spel bijgehouden worden.
4) Er wordt onder voorbehoud ook geen clubranking georganiseerd. Als de Europemasters in
2020 toch zouden doorgaan, zijn we genoodzaakt een oplossing te zoeken voor de editie
2021 en komen we daar misschien op terug.
5) De FBJS voorziet een aantal prijzen (details liggen voorlopig nog niet vast) voor de top van die
individuele ranking. Die zullen uitgekeerd worden te Zedelgem op 7 maart 2021, na de
gewone prijsuitreiking van wat normaal het laatste tornooi van de LDC zal zijn.
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