Bevoegdheden, taken en gedragsregels voor de wedstrijdleider
Artikel 1, Toepasselijkheid
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Deze regels van de bevoegdheden, taken en gedragsregels zijn van toepassing voor de
wedstrijdleiders die zijn aangewezen om een toernooi te leiden.
Het Toernooireglement Petanque (TRP) is van toepassing op de regels van de
bevoegdheden, taken en gedragsregels voor de wedstrijdleider en vormt daarmee een
geheel.
Bij ieder toernooi moet een wedstrijdleiding aanwezig te zijn, die is samengesteld uit een
wedstrijdleider en, zo nodig, een of meer assistenten.
De wedstrijdleider voor de nationale toernooien wordt aangewezen door het
bondsbestuur. Het bondsbestuur kan de organisatie van de nationale toernooien
gedeeltelijk of volledig toewijzen aan de CWN.
Voor de categorie landelijke en regionale toernooien wijst de organisator zelf of het
districtsteam een wedstrijdleider aan.

Artikel 2, Bevoegdheden
2.1

De wedstrijdleider neemt geen beslissingen die tot de bevoegdheid van de scheidsrechter
behoren.
2.2 De wedstrijdleider is bevoegd om alle beslissingen te nemen in het belang van een goed
en eerlijk verloop van het toernooi.
2.3 De wedstrijdleider is bevoegd om deelnemers een speelterrein toe te wijzen.
2.4. De wedstrijdleider is bevoegd uitsluitsel te geven over iedere onregelmatigheid of
onduidelijkheid met betrekking tot de organisatie.
2.5 De wedstrijdleider is bevoegd een equipe of team, waarvan de licentie van een of meer
deelnemers niet in orde is bevonden, van deelname aan het toernooi uit te sluiten; de
betrokken equipe of het betrokken team kan geen recht doen gelden op teruggave van
de inschrijfgelden.
Artikel 3, Taken
3.1. Zonder beperking van de taken welke voortvloeien uit artikelen in het RPS, moet de
wedstrijdleider de hierna omschreven taken uit voeren.
3.2 De wedstrijdleider is belast met het bijhouden van een deelnemerslijst bevattende de
namen en de licentienummers van de deelnemers en het (doen) verrichten van de
lotingen voor de onderscheiden ronden.
3.3 De wedstrijdleider is belast met het leesbaar doorhalen van de gegevens van de
deelnemers die, hoewel ingeschreven, niet deelnemen en het noteren van de gegevens
van vervangers of invallers.
3.4 De wedstrijdleider is belast met het bewaren van de deelnemerslijsten en de score- en
uitslagenlijsten vanaf de aanvang van het toernooi tot ten minste drie maanden na afloop
van het toernooi.
3.5 De wedstrijdleider is belast met het voor iedere deelnemer duidelijk zichtbaar bijhouden
van standen en uitslagen van de wedstrijden.
3.6 De wedstrijdleider is belast met het duidelijk en zichtbaar voor iedere deelnemer en de
scheidsrechter voorhanden hebben van een goedgekeurd exemplaar van het
aanvraagformulier voor het toernooi
3.7 De wedstrijdleider neemt een week van tevoren contact op met de organiserende
vereniging om te informeren of er op de wedstrijddag 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
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Artikel 4, Controle licenties
4.1. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het innemen, controleren en bewaken van de
licenties.
4.2. De wedstrijdleider houdt de licenties van de deelnemers gedurende de gehele
toernooidag onder zich en geeft die aan de betrokken equipe– of teamleider terug nadat
zijn equipe of team de laatste partij heeft gespeeld. De licentie kan eerder worden
teruggegeven aan een deelnemer die van de scheidsrechter toestemming heeft
verkregen het toernooi te verlaten.
4.3. De wedstrijdleider is gerechtigd een licentie, tegen afgifte van een ontvangstbewijs in te
nemen indien hij vaststelt dat de op de licentie voorkomende gegevens niet
overeenstemmen met de identiteit van de deelnemer. De wedstrijdleider zendt de
ingenomen licentie onverwijld naar het bondsbestuur onder opgave van de reden van
inname.
Artikel 5, Rapportage
5.1. De wedstrijdleider moet verslag uitbrengen op de door de CWN voorgeschreven wijze van
alle van belang te achten bijzonderheden met betrekking tot de 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 wedstrijdleider 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, evenals de
personalia van de eventuele getuigen.
Artikel 6, Rusttijd tussen de partijen
6.1. Tussen twee partijen heeft iedere equipe recht op een rusttijd van ten hoogste 15
minuten.
6.2. Voor een equipe die niet direct na afloop van de rusttijd op de plaats van de volgende
partij aanwezig is artikel 32 van het Reglement voor de Petanquesport (RPS) van
toepassing, met dien verstande dat voor iedere vijf minuten door de wedstrijdleider een
strafpunt kan worden toegekend.
6.3. Van de in een der voorgaande leden van dit artikel bedoelde bepalingen kan door de
wedstrijdleider, gehoord de scheidsrechter, worden afgeweken.
6.4. Het in dit artikel gestelde ten aanzien van een equipe is van overeenkomstige toepassing
op een team.
Artikel 7, Afwezigheid van spelers
Als spelers het toernooi of de accommodatie zonder toestemming van de scheidsrechter
hebben 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 wedstrijdleider, dit
aanmerken als onbehoorlijk gedrag in de zin van artikel 38. van het RPS. Zo nodig kan
de wedstrijdleider en/of de scheidsrechter, in onderling overleg, gevolg geven aan artikel
39 RPS.
Artikel 8, Voorbereidingen voor het toernooi
8.1. De wedstrijdleider moet tenminste één uur voor de aanvangstijd op de accommodatie
aanwezig zijn om zich te overtuigen van de juiste voorbereidingen. Hij stelt zich
onmiddellijk in verbinding met de organisatie en de scheidsrechter.
8.2. De wedstrijdleider moet zich op de hoogte stellen van eventuele bijzonderheden wat
betreft het terrein. Voorts moet hij erop toezien dat eventuele lotingen correct verlopen
en dat het wedstrijdsysteem aan de deelnemers voldoende duidelijk wordt gemaakt. In
het algemeen ziet hij erop toe dat het wedstrijdsysteem voldoet aan de eisen welke aan
een georganiseerd toernooi moet worden gesteld.
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Zo nodig treedt hij met de organisatie in overleg over redelijkerwijs uitvoerbare
aanvullende maatregelen, met dien verstande dat de beslissingen in laatste instantie aan
de organisatie voorbehouden blijven.
8.3. In ieder geval vermeldt de wedstrijdleider eventuele bijzonderheden met betrekking tot
de organisatie en het wedstrijdsysteem in zijn verslag.
Artikel 9, Gedragsregels
9.1. De wedstrijdleider moet zich te allen tijde en overal onthouden van commentaar op
collega-officials.
9.2. De wedstrijdleider kan niet deelnemen aan het toernooi waarbij hij in functie aanwezig is.
9.3. Een wedstrijdleider:
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 en treedt hij kalm en vastberaden op;
e. neemt zijn beslissingen zonder overhaasting en met beslistheid.
9.4. De wedstrijdleider 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.
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