REGLEMENT WINTERAVONDCOMPETITIE
EN ZOMERAVONDCOMPETITIE
AFDELING 14
2013-11-3
Artikel 1

Inleiding
Afdeling 14 van de NJBB kent een winteravondcompetitie („WAC”) en een zomeravondcompetitie („ZAC”),
waaraan slechts de verenigingen uit afdeling 14 kunnen deelnemen. Verenigingen kunnen teams van negen
deelnemers opgeven voor deelname aan deze competities. Er is geen limiet aan het aantal teams per vereniging.

Artikel 2

De competitie
De deelnemende teams worden ingedeeld in twee regio’s (Tilburg en Eindhoven), en binnen deze regio’s in
klassen: de hoofdklasse, de eerste klasse, de tweede klasse, enzovoorts. Verenigingen behouden (in de WAC en
de ZAC afzonderlijk) de voor hen gereserveerde plaatsen, behoudens het gestelde in Artikel 8 lid 4.
Winteravondcompetitie
Iedere klasse (behalve de laagste) telt in de WAC zes plaatsen. Er wordt een volledige competitie gespeeld
volgens een vooraf door de wedstrijdcommissaris vastgesteld rooster.
Zomeravondcompetitie
Iedere klasse (behalve de laagste) telt in de ZAC acht plaatsen. Er wordt een halve competitie gespeeld volgens
een vooraf door de wedstrijdcommissaris vastgesteld rooster.
Algemeen
De grootte van de laagste en voorlaatste klasse wordt ieder jaar door de wedstrijdcommissaris bepaald.
Teams van nieuwe verenigingen, alsmede nieuwe teams van reeds deelnemende verenigingen, worden ingedeeld
in de laagste klasse van hun regio. Indien deze klasse daardoor te groot wordt, wordt een nieuwe klasse
gecreëerd. Indien hierdoor enkele nieuwe teams in de laagste klasse zouden terechtkomen en enkele in de op één
na laagste, wordt geloot.

Artikel 3

Inschrijving

1 Procedure
De deelnemers moeten worden opgegeven met behulp van het door de afdeling verstrekte inschrijfformulier. Zij
mogen alleen uitkomen in het team waarvoor zij zijn ingeschreven, behoudens het gestelde in Artikel 5 lid 6.
2

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt een vast bedrag per team per wedstrijdavond1 en dient over de totale competitie vóór
15 oktober (voor de WAC) dan wel vóór 15 april (voor de ZAC) te zijn voldaan. Het moet worden overgemaakt
op ING- rekeningnummer 3674574 t.n.v.:N.J.B.B. Afdeling 14
Wanneer een vereniging een team na de inschrijvingsdatum terugtrekt uit de competitie, blijft deze vereniging
niettemin verplicht het verschuldigde inschrijfgeld voor dat team volledig te voldoen. Aan de gedupeerde
verenigingen zal het teveel betaalde inschrijfgeld worden terugbetaald.
Het inschrijfgeld wordt jaarlijks, in het voorjaar, door de afdelingsvergadering bepaald.

3

Mixteams
Wanneer een vereniging geen volledig team kan formeren, kan met een tweede vereniging een mixteam worden
samengesteld en kan worden deelgenomen onder de navolgende voorwaarden:
 deelname kan alleen in de laagste klasse,
 deelname is alleen mogelijk ter aanvulling tot het in de hogere klassen maximum aantal deelnemende teams,
 na afloop van de competitie wordt het team ontbonden,
 een eventuele promotieplaats wordt ingenomen door de vereniging zoals voor aanvang in onderling overleg
tussen de twee verenigingen is aangegeven,
 invallers uit beide verenigingen zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de invallersregeling overeenkomstig
Artikel 5 lid 6,
1

Voorlopig vastgesteld op €4.50.
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 het inschrijfgeld wordt op basis van de deelnemende teams per vereniging berekend.
Recht op deelname wordt pas verkregen wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Artikel 4

Verenigingen en hun spelers

1

Verandering van vereniging
Indien een speler tijdens de lopende competitie overgaat naar een andere vereniging, mag de betrokkene voor
zijn oude vereniging de competitie uitspelen. Voor zijn nieuwe vereniging mag hij gedurende de lopende
competitie niet worden ingezet. Het bestuur van zijn oude vereniging dient de overgang van vereniging direct te
melden aan de wedstrijdcommissaris.

2

Fusie van verenigingen
Wanneer verenigingen met elkaar fuseren blijven de door hen verworven plaatsen behouden. Voor de lopende
competitie worden de spelers nog beschouwd als behorend tot twee afzonderlijke verenigingen.

Artikel 5

Ontmoetingen

1

Teams
Een ontmoeting wordt gespeeld tussen twee teams, die elk bestaan uit drie tripletten: A, B en C.
De spelers moeten in het bezit zijn van een geldige licentie (W of J) van de vereniging waarvoor zij uitkomen.
Mensen in bezit van een clubkaart mogen niet deelnemen aan de competitie.

2 Plaats en tijd
De wedstrijden van zowel de WAC als de ZAC vangen aan op maandagavonden om 19.30 uur.
Voor aanvang van iedere speelronde wijst de wedstrijdleiding de banen aan waarop gespeeld wordt. Bij een niet–
afgebakend speelterrein wordt de keuze overgelaten aan de spelers.
3

Aanmelding
Elk team kent een captain, die deel uitmaakt van het team. Hij bepaalt welke spelers op de betreffende avond in
welk triplet (A, B of C) spelen, en deelt deze indeling mee aan de wedstrijdleiding, onder gelijktijdige
overhandiging van hun licenties.
Nadat een ontmoeting is begonnen, mag een team niet meer gewijzigd worden. Er worden dus voor de
betreffende wedstrijd negen spelers op het wedstrijdformulier vermeld.

4 Wedstrijdsysteem
Op iedere speelavond worden door alle deelnemers drie partijen gespeeld. Hierbij wordt in drie speelrondes
volgens een vast rooster gespeeld tussen de equipes A, B en C van de twee teams, waarbij iedere equipe één
maal tegen elk van de drie equipes van het andere team speelt, en (bij een afgebakend speelterrein) ieder team
één maal op iedere baan van het speelterrein speelt.
5 Puntentelling
Iedere partij tussen twee tripletten levert voor het winnende triplet 1 partijpunt op. Na afloop van de speelavond
kan de uitslag derhalve variëren tussen 0–9 en 9–0 partijpunten. Het team dat op de speeldag de meeste
partijpunten heeft behaald, krijgt 3 wedstrijdpunten. Bij een uitslag van 5–4 krijgt bovendien de verliezer
1 wedstrijdpunt.
6

Invallers
Nieuwe deelnemers
Indien een team een of meer invallers nodig heeft kan er worden geput uit alle leden van de vereniging die niet
zelf al voor de competitie zijn opgegeven. Iedere invaller moet een W licentie hebben van de vereniging
waarvoor hij uitkomt. Een invaller die 2 x wordt ingezet in een bepaalde klasse wordt beschouwd als behorend
tot deze klasse, en kan niet meer worden ingezet bij een ander team van dezelfde vereniging in een lagere klasse.
Reeds opgegeven deelnemers
Een speler mag niet invallen in dezelfde klasse of lager.
Een speler uit een lagere klasse mag invallen in een hogere klasse, maar niet meer dan twee maal. Na twee maal
invallen in een bepaalde hogere klasse wordt hij beschouwd als behorend tot die klasse.
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Valt een speler voor de tweede maal bij een bepaald team in, dan wordt hij beschouwd als behorend tot dat team
en mag hij in geen ander team meer invallen. 2
Administratie
Een vereniging die meerdere teams opgeeft, behoort zelf bij te houden wie waar speelt en hoe dikwijls. Dit om
opstellingsfouten te voorkomen. De eindcontrole ligt bij de wedstrijdleiding van de afdeling.
Sancties
Als een speler in strijd met de hiervoor in dit lid genoemde regels wordt opgesteld, dan worden alle die avond
gespeelde partijen van het betreffende triplet als met 0–13 verloren beschouwd. De tegenpartij wint deze partijen
dan met 13–0.
Ziek en/of onwel worden tijdens de partij
Indien een speler ziek en/of onwel wordt tijdens een partij dient deze partij uitgespeeld te worden door de 2
overgebleven spelers. Er mag dan voor de volgende partij een reserve speler ingezet worden. Dit moet wel
voldoen aan de bovenstaande invallers regels en moet vermeld worden op het wedstrijdformulier.
Max. toegestaande aantal invallers per avond;
Per speelavond wordt een maximum van 3 invallers per team van 9 toegestaan.
Indien een team van 9 meerdere invallers nodig heeft wordt in overleg met de tegenstander de wedstrijd op een
andere avond/dag gespeeld.

7 Onvolledige of niet verschenen team
Als een team op een speeldag door omstandigheden niet compleet is, moet er door de overige deelnemers toch
gespeeld worden. Voor nadere regelgeving verwijzen wij u naar artikel 30 van het internationaal spelreglement
petanque.
Indien één van de teams op de wedstrijddag helemaal niet verschijnt, heeft het wel aanwezige team de negen
partijen elk gewonnen met 13–7 en krijgt het 3 wedstrijdpunten. Het niet verschenen team heeft iedere partij met
0–13 verloren en krijgt geen wedstrijdpunten.

Artikel 6

Afgelastingen
1.Een ontmoeting kan worden afgelast, wegens extreem slechte weersomstandigheden en in onderling overleg
tussen de teamcaptains van de verenigingen. De afgelaste wedstrijd moet, in onderling overleg tussen de
teamcaptains, binnen veertien dagen op de aanvankelijk vastgestelde locatie alsnog worden gespeeld.
Moet de ontmoeting vanwege extreme weersomstandigheden worden onderbroken, dan worden de niet door alle
equipes volledig gespeelde spelronden binnen veertien dagen, in onderling overleg tussen de teamcaptains, op de
aanvankelijk vastgestelde locatie (opnieuw) gespeeld. Slechts die spelrondes die door alle drie de equipes geheel
waren afgerond blijven geldig.
De wedstrijdcommissaris3 moet, in beide hierboven beschreven gevallen, dezelfde avond nog worden ingelicht
over de genomen beslissing en dient met de overeengekomen nieuwe datum in te stemmen.
2. Indien een vereniging op de vastgestelde datum niet kan spelen, kan in onderling overleg tussen de
teamcaptains van de verenigingen de wedstrijd verplaatst worden.
De nieuw vastgestelde datum dient door beide partijen aan de wedstrijdcommissie te worden doorgegeven, dit
om misverstanden te voorkomen.
Indien er in onderling overleg tussen de teamcaptains geen nieuwe datum kan worden vastgesteld dan kunnen de
teamcaptains zich wenden tot de wedstrijdcommissie.
De wedstrijdcommissie zal in overleg met het afdelingsbestuur een nieuwe datum vaststellen mits:
a) er een geldige reden is om tot verplaatsing over te gaan
b) het verzoek tot verplaatsing vóór de aanvang van de competitie is kenbaar gemaakt.
Voor de verenigingen blijft de mogelijkheid om binnen een vastgestelde termijn in onderling overleg tussen de
teamcaptains een nieuwe datum vast te stellen.


3

2

Voorbeeld: vereniging A heeft twee teams in de 1e klasse, n.l. Team A1 en Team A2.
Spelers van team A1 mogen niet invallen in team A2.
Spelers van team A2 mogen niet invallen in team A1.

De wedstrijdcommissaris is Wendy van Eijk; telefoonnummer 06–14 29 36 78.
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Artikel 7

Spelregels

1

Internationaal spelreglement petanque
Er wordt gespeeld volgens het internationaal spelreglement petanque, met uitzondering van artikel 7: 1 meter
wordt 0,50 meter. Deze afwijking is alleen van toepassing bij binnenlocaties en als er gespeeld wordt op
buitenbanen die een afmeting hebben van 3 x 13 meter.
Daarnaast geld de regel dat indien er lijnen zijn hierbij alle lijnen uitlijnen zijn. En indien er geen lijnen zijn is
het een geheel.
Door de wedstrijdcommissaris zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden op de naleving van dit reglement en
van het internationaal spelreglement petanque.

2

Gedragsregels
Roken en drankgebruik
Tijdens de partij mag er niet worden gerookt en mogen er geen alcoholische dranken gedronken worden.
Voor wat betreft het roken en drankgebruik dient men zich daarnaast te houden aan de eventueel door de
locatiehouder gestelde nadere regels.
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons dienen tijdens de partij af te staan. De wedstrijdleider kan, op individuele basis, hiervoor in
uitzonderlijke gevallen dispensatie verlenen.

3 Arbitrage en wedstrijdtafel
De ontvangende vereniging c.q. de locatiehouder verzorgt de arbitrage en wedstrijdtafel, en zorgt voor de
benodigde meetapparatuur. De functies van wedstrijdleider en scheidsrechter mogen worden gecombineerd; voor
de invulling van deze functies wordt bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, een gediplomeerd scheidsrechter dan
wel wedstrijdleider ingezet.
Bij de finalewedstrijden zorgt de afdeling voor een scheidsrechter en een wedstrijdleider.

Artikel 8

Einde van de competitie

1

Bepaling eindrangschikking
De eindrangschikking van de competitie wordt, in volgorde van belangrijkheid, bepaald aan de hand van:
1. het aantal wedstrijdpunten,
2. het aantal competitie–overwinningen. (gewonnen ontmoetingen),
3. het onderling resultaat (wedstrijdpunten of competitie–overwinningen) van het/de gelijk geëindigde
team(s),
4. het aantal partijpunten,
5. het algemeen saldo, en
6. een beslissingswedstrijd tot 13 punten tussen twee tripletten, aan te wijzen uit de betreffende equipes.

2

Slotdag
De competitie kent een slotdag, waarop de afsluitende wedstrijden worden gespeeld. De locatie en speeldatum
van de afsluitende wedstrijden worden tijdig bekend gemaakt. Op de slotdag worden ook de diverse prijzen
uitgereikt.

3 Prijzen
Klassenwinnaars
Er worden prijzen beschikbaar gesteld voor elk team dat eerste wordt in een klasse in een van beide regio’s.
Wisselbeker
De nummers één van iedere klasse in beide regio’s spelen op de slotavond een onderlinge wedstrijd. Voor elk
van de winnaars is een wisselbeker beschikbaar. Deze wedstrijd wordt slechts gespeeld wanneer de betreffende
klasse ook daadwerkelijk in beide regio’s bestaat.
Winnaar hoofdklasse
De vereniging van de winnaar van de wisselbeker in de gecombineerde hoofdklasse heeft één jaar het recht op
het voeren van de titel van „kampioen WAC afdeling 14” dan wel „kampioen ZAC afdeling 14”.
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4 Promotie en degradatie
Winteravondcompetitie
Uit alle klassen behalve de hoofdklasse promoveert de nummer één rechtstreeks naar de direct lagere klasse. Uit
alle klassen behalve de laagste degradeert de nummer zes rechtstreeks naar de direct lagere klasse.
De nummer twee van elke klasse behalve de hoofdklasse speelt een promomotie/degradatiewedstrijd tegen de
nummer vijf van de naasthogere klasse. De winnaar van deze wedstrijd speelt de volgende WAC in de
naasthogere klasse, de verliezer in de lagere klasse. 4
De wedstrijden om promotie en degradatie worden gespeeld ná de wedstrijden om de wisselbeker.
Zomeravondcompetitie
Uit alle klassen behalve de hoogste promoveren de nummers één en twee rechtstreeks naar de direct hogere
klasse. Uit alle klassen behalve de laagste degraderen de nummers zeven en acht rechtstreeks naar een lagere
klasse. In de ZAC worden geen play-offs gespeeld.
Algemeen
Indien de laagste klasse in een zeker jaar uit meer teams bestaat dan het voor de hogere klassen voorgeschreven
aantal, en de inschrijving in het daaropvolgende jaar is zodanig dat er een nieuwe klasse moet worden gevormd,
dan degraderen de laagsgeklasseerde teams uit de voorheen laagste klasse alsnog naar de nieuwgevormde laagste
klasse, totdat de voorlaagste klasse weer bestaat uit het voorgeschreven aantal teams.
Extra promoties
Indien een vereniging één of meerdere plaatsen in de competitie opgeeft, worden de vrijkomende plaatsen
opgevuld in volgorde van de verenigingsplaatsen in de onderliggende klassen.

Artikel 9

Administratie

1

Wijzigingsformulier
Vervangingen dienen aan de wedstrijdtafel te worden doorgegeven door middel van het hiervoor bestemde
wijzigingsformulier. Dit formulier dient correct en volledig te zijn ingevuld. Dit betekent dat op het formulier
genoteerd worden:
 de naam van de vereniging, het nummer en de klasse van het team,
 de speeldatum en de plaats waar gespeeld wordt,
 de namen en licentienummers van de invallers,
 de namen en licentienummers van de vervangen spelers,
 een handtekening voor akkoord van de teamcaptain en de wedstrijdleider.

2 Wedstrijdformulier
Na afloop van de ontmoeting wordt de uitslag door de wedstrijdleiding bekend gemaakt. Op het
wedstrijdformulier worden genoteerd:
 de klasse waarin gespeeld wordt,
 de speeldatum en de plaats waar gespeeld wordt,
 de namen van de verenigingen en de nummers van beide teams,
 de namen en licentienummers van de spelers van beide teams,
 een handtekening voor akkoord van beide teamcaptains en de wedstrijdleider.
De wedstrijdleider draagt er zorg voor dat het wedstrijdformulier binnen twee dagen opgestuurd wordt naar de
wedstrijdcommissie van afdeling 14.
3

Competitiestand
Na afloop van iedere competitieronde per klasse en per regio geeft de wedstrijdcommissaris een overzicht van de
tussen– of eindstand van de betreffende klasse en stuurt deze aan alle aan de betreffende klasse deelnemende
verenigingen.

4

Financieel overzicht
Na afloop van de competitie geeft de penningmeester van de afdeling een financieel overzicht van de gevolgen
van de competitie voor de afdeling en presenteert deze aan alle verenigingen.

4

Bijvoorbeeld: de nummer twee van de eerste klasse speelt een promotiewedstrijd tegen de nummer 5 van de hoofdklasse. Wint de nummer
twee van de eerste klasse dan promoveert deze naar de hoofdklasse, en degradeert de nummer vijf van de hoofdklasse naar de eerste klasse.
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Artikel 10 Overige bepalingen
In gevallen waarin het internationaal spelreglement petanque, het toernooireglement petanque van de N.J.B.B. en
de aanvullende regels in dit reglement niet voorzien, neemt de wedstrijdcommissie van de afdeling een
beslissing.
Daar waar het reglement niet voldoet of onduidelijk is heeft het afdelingsbestuur altijd de eindbeslissing.
Dit in samenwerking met de zonecoördinator Liliane Welten.

.
Namens het afdelingsbestuur van afdeling 14:
De wedstrijdcommissie Wendy van Eijk, Antoon van Eindhoven en Jan Maas.
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