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Bevoegdheden, taken en gedragsregels voor de scheidsrechter 

Artikel 1, Toepasselijkheid 

1.1 Deze regels van de bevoegdheden, taken en gedragsregels zijn van toepassing voor de 

scheidsrechters die zijn aangewezen om een toernooi te leiden.  

1.2 Het Toernooireglement Petanque (TRP) is van toepassing op de regels van de 

bevoegdheden, taken en gedragsregels voor de scheidsrechter en vormt daarmee een 

geheel. 

1.3 Bij ieder toernooi moet een scheidsrechter aanwezig te zijn. 

1.4 De scheidsrechter wordt voor alle nationale toernooien aangewezen door het 

bondsbestuur. Het bondsbestuur kan de taak van een landelijk of nationaal toernooi 

gedeeltelijk of volledig toewijzen aan de CWN.  

1.5  Voor de categorie landelijk en regionaal wijst de organisator zelf of het districtsteam een 

scheidsrechter aan. 

Artikel 2, Bevoegdheden 

2.1 De scheidsrechter neemt geen beslissingen die tot de bevoegdheid van de 

wedstrijdleiding behoren. 

2.2 De scheidsrechter is bevoegd om alle beslissingen te nemen in het belang van een goed 

en eerlijk verloop van het toernooi. 

2.3 De scheidsrechter neemt alle beslissingen die, volgens het Reglement voor de 

Petanquesport (RPS) en de administratieve regelingen die het completeren, door hem 

genomen moeten worden. 

 

 Opmerking 

 Artikel 40 van het RPS ”De scheidsrechters die zijn aangewezen voor het leiden van de 

wedstrijden, zijn belast met het toezicht op de strikte toepassing van het RPS en de 

administratieve regelingen die het completeren”. Hier wordt verwezen naar 

administratieve regelingen en niet naar reglementen. Bedoeld zijn regelingen, 

bestuursbesluiten e.d. zoals: 

 a. een jury samenstellen en hun functie; 

 b. functie en handelswijze van de coach; 

c. het toestaan van spelen met buitenlandse spelers; 

d. kleding; 

e. roken op speelterrein; 

f. gebruik gsm´s op speelterrein; 

g. gebruik alcohol bij toernooien van categorie 1. 

Artikel 3, Taken 

3.1 Zonder beperking van de taken welke voortvloeien uit artikelen in het RPS, moet de 

scheidsrechter de in de hierna volgende artikelen omschreven taken uit voeren. 

3.2 De scheidsrechter verifieert op de toernooidag bij binnenkomst als eerste bij de 

contactpersoon van de organiserende vereniging dat er gegevens aanwezig zijn met 

bevattende de naam, het adres en het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde 

dienstdoende arts en van het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een EHBO–afdeling. 

Artikel 4, Controle licenties 

Iedere speler die bij de controle door de scheidsrechter tijdens het toernooi niet in het 

bezit blijkt te zijn van een vereiste geldige licentie en niet kan aantonen dat hij hiervan 

bij de wedstrijdleiding voor de aanvang van het toernooi melding heeft gemaakt, wordt 

direct van verdere deelname uitgesloten.  
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Artikel 5, Rapportage 

5.1 De scheidsrechter moet verslag uitbrengen op de door de CWN voorgeschreven wijze van 

alle van belang te achten bijzonderheden over het toernooi. 

5.2. In het algemeen kan met een korte vermelding van feiten en omstandigheden worden 

volstaan. Bij de gebeurtenissen welke een tuchtrechtelijk vervolg kunnen krijgen, draagt 

de scheidsrechter er zorg voor dat in het verslag alle feiten en omstandigheden worden 

vermeld die op de gebeurtenis betrekking hebben. Tevens moet worden vermeld de 

personalia van de betreffende speler(s) met vermelding van licentienummer, alsmede de 

personalia van de eventuele getuigen. 

Artikel 6, De duur van de partijen 

6.1. De bepalingen van dit artikel laten onverlet de toepasselijkheid van het bepaalde in 

artikel 33 van het RPS. 

6.2. De scheidsrechter houdt speciaal toezicht op de partijen welke in vergelijking met andere 

partijen in dezelfde fase van het toernooi onevenredig lang duren. Hij let in het bijzonder 

op de inachtneming van de in artikel 21 van het RPS toegestane speeltijd. Zo nodig 

beoordeelt hij daarbij of van de in genoemd artikel toegestane tijd voor het doen van 

metingen op een redelijk wijze gebruik wordt gemaakt. In geval van overtreding van 

artikel 21 van het RPS komt hij onverwijld tussenbeide en past zo nodig één van de in 

artikel 35 van het RPS genoemde sancties toe welke naar zijn inzicht met de ernst van de 

overtreding in overeenstemming is. 

Artikel 7, Grove taal en andere onbehoorlijke gedragingen 

Onverminderd de toepasselijkheid van de overige artikelen in het RPS, treedt de 

scheidsrechter op tegen het uiten van grove taal en andere onbehoorlijke gedragingen 

die het aanzien van de bond en het petanque in het algemeen kunnen schaden. Artikel 

39 van het RPS. 

Artikel 8, Onweer 

In geval van een opkomend onweer is de scheidsrechter verplicht het toernooi te staken. 

Hiertegen is geen beroep mogelijk (artikel 36 van het RPS). 

Artikel 9, Afwezigheid van spelers 

9.1. Alleen de scheidsrechter kan toestemming geven voor de afwezigheid van spelers op het 

speelterrein of tijdens een partij (artikel 32 van het RPS). 

9.2. Bij afwezigheid van spelers zonder toestemming past de scheidsrechter zo nodig de 

bepalingen toe van artikelen 33 tot en met 35 van het RPS, onverlet het bepaalde hierna 

in lid 9.3. 

9.3. Als spelers het toernooi of de accommodatie zonder toestemming van de scheidsrechter 

verlaten en zij volgens het schema van het toernooi nog een of meer partijen hadden 

moeten spelen, dan zal de scheidsrechter, na overleg met de wedstrijdleiding, dit 

aanmerken als onbehoorlijk gedrag in de zin van artikel 38 van het RPS. Zo nodig kan de 

scheidsrechter en/of wedstrijdleider, in onderling overleg, gevolg geven aan artikel 39 

van het RPS. 

9.4. Het bepaalde in lid 9.2 en 9.3 is eveneens van toepassing als een speler zich met 

toestemming van de scheidsrechter van een partij verwijdert, indien de duur van de 

afwezigheid naar het oordeel van de scheidsrechter in geen redelijke verhouding staat tot 

een eventueel dringende reden voor de afwezigheid of indien daarvoor geen geldig motief 

bestond. 

9.5. Het bepaalde in lid 9.2 en 9.3 is bovendien van toepassing als spelers tijdens een 

toernooi waarvoor men zich heeft aangemeld niet op het speelterrein verschijnen. Dat 

moet blijken uit de aanmelding bij de wedstrijdleiding. 

 De afwezigheid, vermeld in lid 9.3, geldt alleen indien er naar het oordeel van de 



 

 3 Versie 3.2, juli 2018 

scheidsrechter hiervoor een geldige reden bestaat. 

Artikel 10, Voorbereidingen voor een toernooi 

10.1. De dag vóór dat het toernooi zal worden gehouden moet de scheidsrechter zich op de 

hoogte stellen van de te verwachten weersomstandigheden. In geval van twijfel of het 

toernooi doorgang zal kunnen vinden stelt hij zich in verbinding met de organisatoren. 

10.2. De scheidsrechter kan beslissen dat de weersomstandigheden en / of gesteldheid van het 

speelterrein de doorgang van het toernooi onmogelijk maken. Zijn beslissingen om het 

toernooi geen doorgang te laten vinden moet hij aan de organisatoren en wedstrijdleiding 

bekend maken, indien mogelijk, tenminste 12 uren vóór het tijdstip waarop het toernooi 

had moeten beginnen. Tegen een dergelijke beslissing van de scheidsrechter is geen 

beroep mogelijk. 
10.3. De scheidsrechter moet één uur voor aanvangstijd op de accommodatie aanwezig te zijn. 

 Hij stelt zich onmiddellijk in verbinding met de organisatie en de wedstrijdleiding. 

10.4. De scheidsrechter controleert voor aanvang van het toernooi of de inrichting van het 

speelterrein in overeenstemming is met het toernooiaanvraagformulier waarop de 

toestemming is gegeven voor het organiseren van het toernooi. 

10.5. De scheidsrechter treedt, indien de gegevens op het goedgekeurde 

toernooiaanvraagformulier niet overeenkomen met de werkelijke toestand van het 

speelterrein, zo nodig met de wedstrijdleiding in overleg over redelijkerwijs uitvoerbare 

aanvullende maatregelen. De eindbeslissing blijft echter voorbehouden aan de 

wedstrijdleiding. 

10.6. De scheidsrechter benoemt voor aanvang van het toernooi een jury, bij voorkeur 

bestaande uit deelnemers. De namen van de juryleden maakt hij direct aan de 

wedstrijdleiding bekend. Indien de scheidsrechter het nodig oordeelt zal hij beraadslagen 

met de jury, conform artikel 41 van het RPS. De beslissingen van de jury zijn 

onherroepelijk.  

Artikel 11, Algemeen 

In het algemeen heeft de scheidsrechter tot taak alle aanwijzingen door of namens de 

CWN gedaan op te volgen. 

Artikel 12, Gedragsregels 

12.1 De scheidsrechter moet zich altijd en overal onthouden van commentaar op collega-

officials. 

12.2 De scheidsrechter kan niet deelnemen aan het toernooi waarbij hij in functie aanwezig is. 

12.3. Een scheidsrechter: 

 a. stelt zich in eerste instantie terughoudend op; 

 b. treedt niet in discussie; 

 c. beantwoordt vragen beleefd en zakelijk; 

 d. aarzelt niet om tussenbeide te komen als spelers van een slechte sportiviteit blijk 

geven; treedt kalm en vastberaden op; 

 e. neemt zijn beslissingen zonder overhaasting maar met beslistheid. 

 f. gebruikt communicatiemiddelen alleen indien dit strikt noodzakelijk is en dan zodanig 

     dat spelers en publiek er niet door gehinderd worden. 

12.4. De scheidsrechter moet: 

 a. steeds correct gekleed zijn;  

 b. zich tijdens de uitoefening van zijn functie van het gebruik van alcohol onthouden; 

 c. bij de prijsuitreiking aanwezig zijn; 

 d. adequate meetapparatuur in zijn bezit hebben. 

 


