Handleiding bij het afsluiten van een districtsfinale.
Nadat de laatste wedstrijd is gespeeld en de einduitslag bekend is, roept de
wedstrijdleider de spelers in volgorde van het bereikte resultaat, op de 8 reeds
klaargezette stoelen voor de eind ceremonie protocollair en geeft hierna het
woord aan degene die de afsluiting verzorgt.
Deze feliciteert de 8 spelers met de door hen behaalde plaats, pakt de
kampioensmedaille, vraagt de kampioen op te staan, en hangt hem de medaille
om zijn nek. Hij vraagt aan de kampioen of die ons district wil
vertegenwoordigen in de gewestelijke kampioenschappen welke gehouden
worden van….tot….. in de plaats……….. Zo ja, dan pakt hij de medaille voor
de 2e plaats, hangt die om de nek van speler op stoel 2 en vraagt ook hem of hij
ons district wil vertegenwoordigen, er mogen namelijk twee spelers worden
afgevaardigd .
Wil of kan één van beide niet, of allebeide niet, dan stelt hij die vraag aan de
nummer 3, respectievelijk 4, 5, enz., totdat hij 2 afgevaardigden gevonden heeft.
Aangezien er 3 medailles beschikbaar zijn gesteld, hangt hij ook de nummer 3
zijn gewonnen medaille om de nek.
Hierna geeft hij het woord terug aan de wedstrijdleider, die de uitslagen verder
bekend maakt. Aantal behaalde punten, moyenne, hoogste serie. Overhandigt de
speler de behaalde resultaten op schrift en een herinnering in de vorm van een
standaardje ter beschikking gesteld door het district Duinstreek. Als de
organiserende vereniging nog iets extra´s heeft gekocht van het geld dat zij
gekregen heeft van het district voor de organisatie b.v. een flesje wijn of een
bloemetje dan reikt de wedstrijdleider dit ook aan de spelers uit.
Hierna vraagt hij of er nog iemand uit het publiek het woord wil voeren, of één
van de spelers.
Geen sprekers meer, dan geeft hij als laatste het woord terug aan degene die de
afsluiting verzorgt. Die bedankt de organisatie, de arbitrage en wat hij nog meer
wil bedanken, maar zijn laatste woorden zullen zijn: ”Hierbij sluit ik de
districtsfinale (spelsoort, klasse) voor seizoen (jaartallen) af. En wens u allen
wel thuis”.
De organisatie draagt er zorg voor, dat de laatste uitslag, met daarbij de namen,
bondsnummers en de namen van degenen die ons district vertegenwoordigen zo
spoedig mogelijk bij de districtswedstrijdleider dhr. Peter Walgreen bekend
worden gemaakt.

