Minőségellenörző Bizottság közleménye a Biliárdklubok részére
2016-ban megalakult a MBBE Minőségellenőrző Bizottsága.
A továbbiakban MEB elvárása Kluboktól az eredményes játék érdekében.
1. A biliárd asztal általános paraméterei megtalálhatóak a szabályzatban!
Ajánlott cseh gyártmányú OPAL posztó (4.500.- Ft/méter, Békéscsaba Hetes Kft.).
Egy garnitúra használati ideje kb. 6-8 hónap.
2. Posztó portalanítása (porszívó, versenyek közben száraz textilruha).
Vegyszeres takarítás (benzines folttisztító kb. 700.- Ft/l, elegendő 5-6 hónapra)!
Ajánlott használattól függően 2-3 naponta.
3. Biliárdgolyók tisztítása 5-10 játszma után rendkívül hatásos az alkalmazása!
Aramith gyári karambolgolyó tisztító 2.690.- Ft/db, 2-3 évre elegendő (Bcs Hetes Kft.)
4. A játéktér hőmérséklete 23-24 celsius fok, tekintet nélkül minden esetben!
Az ajánlott hőmérséklet elérése a verseny kezdése előtt 2-3 órával meg kell történjen!
Optimalizálja az asztal működését, kellemes hőérzetet biztosít, gátolja a pára képződést!
A fűtött asztallal nem rendelkező verseny helyszínek csak így,
illetve szellőztetéssel előzhetik meg a pára képződést, ami lényegesen fontos!
5. A játékteret elegendő számú és fényerejű világító eszközzel kell ellátni,
aminek árnyékmentesnek kell lennie!
Ez akkor megfelelő, ha a mandínerek alatt sincs árnyék.
Fontos megoldani, hogy az ablakon, ajtón beszűrödő fény ne zavarja a játék menetét!
6. A Játékteremnek akadálymentesnek kell lennie,
a játékot akadályozható elemeket el kell távolítani
Lehetőség szerint ülőhelyek legyenek biztosítva, megfelelő számban.
7. A szurkolók, vendégek magatartása a versenyeken összhangban kell álljon
a sportszerűség szabályaival!
8. Az MBBE által jóváhagyott játékszabályokat minden eseményen
kötelezően be kell tartani!
9. Az MBBE által jóváhagyott rendezési szabályokat minden eseményen, a
besorolást figyelembe véve, a versenyrendező köteles betartani és betartatni.
10. A játékosok ruházata meg kell feleljen a versenyszabályzat előírásainak!
A nem megfelelő öltözékben megjelenő játékost a versenyszervező kizárja az
eseményről!
Érvényes: 2016. január 1. Euro Kegel!
2017. január 1. OB1 Csapat, OB1 Egyéni!
11. A játékszabályok és a versenyeztetés fejlődése érdekében, minden
MBBE tag és versenyrendező észrevételével segíti az Elnökség és a
Minőség Ellenőrző Bizottság munkáját.

CSB versenyeken a vendéglátó csapatkapitányoknak,
egyéni és páros versenyeken a rendezőnek kell gondoskodnia
a megfelelő feltételekről.

