TOERNOOI REGLEMENT PETANQUE
Regio Zomer Competitie
categorie 3 toernooi
31 jan. 2018
Voor zover in dit reglement niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het toernooi
reglement Petanque, verder te noemen T.R.P., van toepassing
1.
1.1.

Inleiding
De Regio Zomer Competitie voor verenigingstripletten, verder te noemen RZC,
wordt jaarlijks gehouden.

1.2.

De RZC wordt gespeeld in klassen, welke verder bestaan uit poules indien het
aantal aanmeldingen dit noodzakelijk maakt.

1.3.

De RZC wordt gespeeld op 4 competitiedagen in de periode van 1 april tot 1 juli

1.3.1

Op de wedstrijddagen worden indien mogelijk 4 of 3 partijen over 4 dagen
gespeeld.

1.3.2

Jaarlijks wordt een reservespeeldag vastgesteld om als gevolg van
afgelastingen niet gespeelde partijen te kunnen inhalen.

2.
2.1.

Deelname en toegankelijkheid
De RZC staat open voor een onbeperkt aantal equipes.

2.2.

De RZC staat open voor deelnemers die in het bezit zijn van een Nederlandse
licentie. Zowel W als J licentie houders mogen meespelen.

2.2.1.

Een deelnemend equipe bestaat uit deelnemers die een licentie hebben bij
eenzelfde vereniging.

2.3.

Equipes kunnen worden opgegeven en deze worden ingedeeld door in het
voorafgaande jaar door de vereniging behaalde plaatsen en voor plaatsing in
de laagst te spelen klassen.

2.3.1.

De verenigingen bepalen zelf de, met in acht neming van bovenstaande, de
klassering van de door hen in te schrijven equipes.

2.4.

De inschrijvingen dienen te geschieden vóór een nader, door de
Competitieleiding, te bepalen datum, en te worden aangeleverd op een
daarvoor beschikbaar gesteld model inschrijfformulier.

2.4.1

Op dit formulier dient men tenminste 3 deelnemers te vermelden, onder
vermelding van de licentienummers. Tevens dient men opgave te doen van de
team captain.

2.4.2

Van de deelnemers die op het inschrijfformulier voorkomen, dienen er per
wedstrijddag minimaal 2 deelnemers te worden opgesteld.

2.5

Een vereniging heeft tot uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de competitie het
recht om een inschrijving, schriftelijk d.m.v. een brief of E-mail, in te trekken.
Hierdoor vervallen alle uit de inschrijving voortkomende verplichtingen.

2.6

De deelnemers nemen de verplichting op zich om de gehele competitie tot het
einde toe uit te spelen.

2.6.1.

Een equipe dat meer dan twee partijen in de totale competitie niet heeft
gespeeld wordt van verdere deelname uitgesloten.
Een equipe dat één of twee partijen niet speelt, verliest deze partijen met 0-13.
De equipe waartegen had moeten worden gespeeld, wint de partij met 13-6.

2.6.2.

Wordt een equipe teruggetrokken of van verdere deelname aan de competitie
uitgesloten, dan worden alle door dit equipe gespeelde partijen als niet
gespeeld beschouwd en dit triplet degradeert reglementair.

3.
3.1.

Invallers
Volgens het T.R.P. art. 2 wordt verstaan onder:
Een licentiehouder die in plaats van een ingeschreven deelnemer alle
resterende partijen van diens team op één speeldag speelt.

3.2.

Het inzetten van de invaller kan onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden:
Het inzetten van een invaller dient vóór aanvang van de betreffende
speeldag aan de wedstrijdleider van de dag te worden gemeld.

3.3.

Een invaller mag geen deel uitmaken van een ander equipe dat voor de
competitie RZC staat ingeschreven.

3.4.

Een invaller die niet als deelnemer in enig equipe in de RZC is opgegeven kan
niet in meer dan één klasse uitkomen.

3.5.

Invallers en vervangers dienen te voldoen aan alle voorwaarden die ook golden
voor wie zij invallen c.q. vervangen.

4
4.1.

Indeling
De indeling gebeurt onder auspiciën van de toernooicommissie.

4.2.

Bij de indeling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes van één en
dezelfde vereniging die in dezelfde klasse uitkomen, in dezelfde poule worden
ingedeeld.

4.3.

Indien twee of meer equipes van één en dezelfde vereniging in eenzelfde poule
zijn ingedeeld, ontmoeten zij elkaar zo vroeg mogelijk.

4.4.

Er worden geen equipes geplaatst, anders dan bedoeld in het vorige lid.

4.5.

In de poules wordt gespeeld volgens een vooraf vastgesteld schema, waarbij
alle equipes elkaar eenmaal ontmoeten.

4.5.1.

Indien er onvolledige poules noodzakelijk zijn, wordt er gespeeld volgens een
aangepast schema.

4.6.

De toernooicommissie brengt, uiterlijk veertien dagen voor het begin van de
competitie, de deelnemers op de hoogte van alle relevante gegevens.

5
5.1.

5.2.

Wedstrijdsysteem
De poules zijn als volgt over de klassen verdeeld:
a.
één hoofd klasse poule
b.
één eerste klasse poule
c.
twee tweede klasse poules
maximaal vier derde klasse poules en eventueel een vierde klasse
d.
poule
Alle poules bestaan indien mogelijk uit 16 equipes.
In de laagste klassen zijn afwijkingen toegestaan.

5.3

Voor het klassement gelden de volgende bepalingen:

5.3.1

De rangschikking in de poules na de laatste speeldag wordt in eerste instantie
bepaald door het aantal gewonnen partijen.

5.3.2

Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer equipes gelijk is, zijn voor
de rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht:
het onderlinge resultaat (het verschil van het aantal gewonnen en
a.
verloren partijen tegen de betreffende equipes);
het onderlinge saldo (het verschil van het aantal voor– en tegenpunten
b.
uit de partijen tegen de betreffende equipes);
het algemene saldo (het verschil van het aantal voor– en tegenpunten
c.
uit alle gespeelde partijen);
als ook dat laatste gelijk is, worden — als de te bepalen volgorde
d.
gevolgen kan hebben — beslissingspartijen vastgesteld.
Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald
van een kleiner aantal equipes, worden bovenstaande criteria opnieuw in
dezelfde volgorde toegepast.

5.4.

De winnaar van de hoofdklasse heeft het recht op het dragen van de titel
"Kampioen Regio Zomer Competitie"

5.5.

Voor promotie en degradatie gelden de volgende bepalingen:

5.5.1.

De nummers 1,2 van de eerste klasse promoveren rechtstreeks naar de
hoofdklasse;
De nummers 1 en 2 van de beide tweede klasse poules promoveren
rechtstreeks naar de eerste klasse;
De nummers 1, 2 van alle derde klasse poules promoveren naar de tweede
klasse.

5.5.2.

Uit elke klasse, met uitzondering van de laagste klasse, degraderen zoveel
equipes dat elke poule in een klasse indien mogelijk weer uit 16 equipes
bestaat.

5.5.3.

In gevallen waarin door het niet invullen van plaatsen onvolledige poules
ontstaan worden deze opgevuld door degradaties uit het voorgaande jaar in
omgekeerde volgorde ongedaan te maken.

6
6.1.

Gedragsregels
Het is de deelnemers aan de Regio Zomer Competitie niet toegestaan om
tijdens het spelen van hun partij te roken, alcoholische drank te nuttigen, een
mobiele telefoon aan te hebben staan, of anderszins gebruik te maken van
hinderlijke geluidsbronnen.
Indien men i.v.m. omstandigheden bereikbaar moet blijven via de mobiele
telefoon dient dit aan de wedstrijdtafel of scheidsrechter gemeld te worden.

7
7.1.

Uniforme kleding

8
8.1

Slotbepalingen
Er worden jaarlijks door het district prijzen beschikbaar gesteld voor de 1e, 2e
en 3e plaats van elke klasse.

8.2.

Voor deelname aan de Regio Zomer Competitie vragen wij een kleine bedrag
als inschrijfgeld.
De hoogte van het inschrijfgeld is bepaald op € 15,- per equipe. Dit inschrijfgeld
vragen wij zonder winstoogmerk maar wordt volledig gebruikt voor de prijzen
en voor een lekker hapje tijdens de wedstrijddagen.

8.3.

Inschrijving geeft de verplichting tot betaling van het inschrijfgeld.

8.3.2.

Een ingeschreven equipe dat zonder tijdige afmelding (art. 2.7) niet verschijnt
op het toernooi, is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

8.5.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de wedstrijdleiding van de
RZC een beslissing nemen.

8.8.

Iedereen die zich opgeeft voor de competitie waarop dit reglement van
toepassing is,
conformeert zich aan alle in dit reglement genoemde voorwaarden.

Het is verplicht dat de leden van een equipe bij droge weersomstandigheden
uniform gekleed gaan. Hieronder wordt verstaan dat het kledingstuk van het
bovenlichaam, te weten een shirt of sweater, van gelijke kleur is en, voor zover
van toepassing, is voorzien van een gelijkluidend opschrift met gelijke kleur en
van gelijk formaat.
Bij koude weersomstandigheden kan hier van afgeweken worden.
Bij regen is het toegestaan dat het bovenlichaam van alle leden van een
equipe, bedekt wordt met een kledingstuk.

Regio Zomer Competitie team;
-

Antoon van Eindhoven
Liliane Welten
Hans Nillissen
vacature

