NJBB
AFDELING 10

REGLEMENT AFDELINGSCOMPETITIE

OKTOBER 2014

Goedgekeurd door de afdelingsvergadering van 27 oktober 2014;
inwerkingtredend op 1 januari 2015.

Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Toernooireglement Petanque van
toepassing.
ARTIKEL 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

In dit reglement wordt met “de Afdeling” Afdeling 10 van de NJBB bedoeld, met “het bestuur” het bestuur
van Afdeling 10, met “de wedstrijdcommissie” de wedstrijdcommissie van Afdeling 10 en met “de
verenigingen” de verenigingen binnen Afdeling 10.
De Afdelingscompetitie, hierna te noemen de AC, vindt jaarlijks gedurende het zomerseizoen plaats onder
auspiciën van de Afdeling.
De AC zal zich afspelen over drie of vier speeldagen in de periode van 1 april tot 1 juli, zoveel mogelijk op
een vaste dag in het weekeinde. De wedstrijden zullen om 10:00 uur aanvangen.
Dit reglement is een op de AC situatie toegepast uittreksel van het toernooireglement van de NJBB met
enkele toevoegingen en bewerkingen.

ARTIKEL 2.
2.1.

2.2.

3.2.

4.2.

5.2.
5.3.

INSCHRIJVING

De verenigingen dienen vóór de in artikel 2.1 bedoelde datum, met gebruikmaking van de
AC-inschrijfformulieren van de Afdeling, een bindende opgave te verstrekken van de deelnemende
equipes.
Deze opgave dient de volgende gegevens te bevatten:
de samenstelling van de equipes met namen, voorletters, licentienummer en vereniging.

ARTIKEL 5.
5.1.

DEELNAME

Deelname staat open voor equipes bestaande uit drie spelers van dezelfde vereniging die in het bezit zijn
van een W- of J-licentie bij die vereniging.
De deelnemers moeten elke speeldag hun geldige licentie kunnen tonen. Indien men hieraan niet voldoet
wordt men van deelname uitgesloten.

ARTIKEL 4.
4.1.

BEKENDMAKING

De Afdeling maakt vóór 1 november van elk jaar de data van de AC bekend, met inbegrip van de reservedatum en ook de uiterste inschrijfdatum waarop de verenigingen een bindende opgave moeten hebben
gedaan van de aan de AC deelnemende equipes, overeenkomstig artikel 4 van dit reglement.
Hierbij worden tevens de volgende gegevens bekend gemaakt:
a. de verschuldigde inschrijfgelden;
b. de datum waarop de inschrijfgelden moeten zijn voldaan.
14 dagen voor de aanvang van de AC worden de volgende gegevens bekend gemaakt:
a. de poule-indeling van de deelnemende equipes;
b. de samenstelling van de deelnemende equipes;
c. het competitierooster;
d. de terreinen waarop gespeeld wordt;
e. instructies van algemene aard.

ARTIKEL 3.
3.1.

ALGEMEEN

VERPLICHTINGEN

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor het betalen van de inschrijfgelden en het nakomen van de
verplichtingen genoemd in dit reglement en aansprakelijk bij overtredingen van de in dit reglement
genoemde bepalingen door de door hen ingeschreven spelers.
Met het verstrekken van de in artikel 4 van dit reglement bedoelde opgave nemen de verenigingen de
verplichting op zich dat de door de vereniging aangemelde equipes de competitie tot het einde toe spelen.
Wordt een equipe toch teruggetrokken of van verdere deelneming aan de AC uitgesloten, dan worden alle
door deze equipe gespeelde partijen in de betreffende poule als niet gespeeld beschouwd en wordt deze
equipe teruggezet naar de laatste plaats in de poule-eindrangschikking.
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5.4.

5.5.

Zulks zal ook geschieden ten aanzien van een equipe die meer dan twee partijen in de totale AC niet heeft
gespeeld, dan wel een speeldag niet is verschenen, voor zover de wedstrijdcommissie daarvoor geen
ontheffing heeft verleend.
In de gevallen genoemd in de leden 5.3 en 5.4 heeft de wedstrijdcommissie de bevoegdheid één, twee of
alle drie spelers van de equipe uit te sluiten voor de volgende AC.

ARTIKEL 6.
6.1.

6.2.
6.3.

Alle poules van de AC zijn samengesteld uit ten hoogste zestien en – voor zover mogelijk – ten minste
twaalf equipes. Alle poules hebben dezelfde grootte. Die van de poules van de laagste klasse kan hiervan
afwijken.
De indeling in de poules geschiedt op basis van de door de verenigingen in de AC behaalde resultaten in
het voorgaande jaar in 1 eerste, 2 tweede en eventueel 4 derde klassen.
Door een en dezelfde vereniging ingeschreven equipes worden zoveel mogelijk in verschillende poules
ingedeeld. Indien zulke equipes toch in een zelfde poule zijn ingedeeld dienen zij elkaar zo vroeg mogelijk
te ontmoeten.

ARTIKEL 7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.

7.4.

7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.

WEDSTRIJDSYSTEEM

Er wordt gespeeld volgens een procedure waarbij alle equipes in een poule elkaar volgens een tevoren
opgesteld rooster minimaal éénmaal zullen ontmoeten.
Voor het klassement gelden de volgende bepalingen:
De rangschikking in de poules na de laatste speeldag wordt in eerste instantie bepaald door het aantal
gewonnen partijen.
Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer equipes gelijk is, zijn voor de rangschikking
achtereenvolgens de volgende criteria van kracht.
a. het onderling resultaat;
b. het onderling saldo;
c. het algemene saldo;
d. als dat gelijk is, worden 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.
Indien er twee poules in de tweede klasse zijn, wordt de eindrangschikking als volgt bepaald:
Bij 11 of meer equipes per poule komen de equipes die binnen die klasse op dezelfde plaats geëindigd zijn
op de laatste reguliere speeldag in één partij tegen elkaar uit.
Bij minder dan 11 equipes per poule wordt na 2 speeldagen op basis van de rangschikking per poule een
indeling gemaakt in een promotiepoule en een behoudpoule:
a. De equipes die in de bovenste helft van de poulerangschikking staan, worden geplaatst in de
promotiepoule, de rest in de behoudpoule;
b. Bij een oneven aantal equipes bestaat de promotiepoule uit 1 equipe meer dan de behoudpoule;
dit equipe is afkomstig uit de poule met het oneven aantal equipes;
c. In beide poules wordt nogmaals een halve competitie gespeeld;
d. Equipes die al tegen elkaar gespeeld hebben, ontmoeten elkaar niet nogmaals: de uitslagen van
de onderlinge ontmoetingen tellen mee in de eindrangschikking van de promotie-en de
behoudpoule.
Indien er in de derde klasse meer dan twee poules zijn komen de equipes die binnen die klasse op
dezelfde plaats geëindigd zijn tegen elkaar uit als dat voor de AC van belang is.
Dergelijke beslissingspartijen worden voor 1 oktober van het betreffende jaar gespeeld.
Indien er slechts twee poules zijn, geldt de procedure van artikel 7.3.
Voor promotie en degradatie gelden de volgende bepalingen:
De nummers 1 en 2 van elke poule met uitzondering van die in de eerste klasse promoveren naar de
eerstvolgende hogere klasse.
In geval van herindeling in een promotie- en een degradatiepoule promoveren de nummers 1, 2 en 3 van
de promotiepoule.
In elke klasse degraderen zoveel equipes dat elke poule in deze klasse weer uit het aantal equipes bestaat
als in artikel 6.1 bepaald.

ARTIKEL 8.
8.1.
8.2.

INDELING

LOCATIE

De terreinen waar de AC wordt gespeeld zullen zoveel mogelijk terreinen van de verenigingen zijn.
Het terrein waarop gespeeld wordt moet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 9 van het
toernooireglement van de NJBB.
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ARTIKEL 9.
9.1.
9.2.

Voor elke speeldag zorgt het bestuur voor een wedstrijdleider die handelt namens de Afdeling en haar
wedstrijdcommissie en alle beslissingen neemt die volgens dit reglement moeten worden genomen.
Voor elke speeldag wordt door de scheidsrechtercoördinator ten minste één scheidsrechter aangewezen,
die beslist over alle geschillen omtrent uitleg/toepassing van het officiële toernooi– en spelreglement.

ARTIKEL 10.
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

MELDEN

De equipeleiders dienen zich tot uiterlijk een half uur voor de vastgestelde aanvangstijd te melden bij de
wedstrijdleiding ten einde de wedstrijdkaarten in ontvangst te nemen.
Equipes, die een kwartier na de vastgestelde aanvangstijd van een partij niet op het toegewezen
speelterrein aanwezig zijn, krijgen, conform artikel 31 van het Internationaal Spelreglement Petanque, een
strafpunt dat ten gunste van de wachtende equipe komt. Na het verstrijken van dit kwartier komt daar voor
elke vijf minuten afwezigheid een strafpunt bij.
Als een equipe één uur na de vastgestelde aanvangstijd van een partij nog niet aanwezig is wordt de partij
met 0-13 verloren respectievelijk met 13-0 voor de wachtende equipe gewonnen verklaard.
De aanvangstijden van de partijen van equipes die zich op een speeldag nog niet hebben gemeld worden
als volgt vastgesteld: voor de eerste partij op 10:00 uur en voor de overige partijen respectievelijk één uur
later.
De aanvangstijden van de overige partijen van de andere equipes worden gesteld op vijftien minuten na
het beëindigen van de laatste van de vorige door de betreffende equipes gespeelde partijen.
Indien een equipe twee uur na de vastgestelde aanvangstijd van de eerste partij nog niet aanwezig is,
wordt deze equipe van verdere deelneming aan de AC uitgesloten en treedt artikel 5.3 in werking.
Alleen in geval van overtuigend bewezen overmacht kan van bovenstaande bepalingen worden
afgeweken.

ARTIKEL 11.
11.1.

WEDSTRIJDLEIDING/SCHEIDSRECHTER

VERVANGERS EN INVALLERS

In afwijking van eerder genoemd Spelreglement, artikel 33, mag een equipe tot het officiële startsein van
het toernooi in zijn geheel worden vervangen.
Op elke speeldag is één invaller per equipe toegestaan.
Dit dient schriftelijk te worden gemeld bij de wedstrijdleiding vóór aanvang van de eerste partij.
Een deelnemer van een equipe kan geen invaller zijn in een equipe die in een lagere klasse uitkomt.
Voor de AC is artikel 30.3 van het Toernooireglement Petanque niet van toepassing met in achtneming van
lid 11.3 van dit reglement AC.
Vervangers en invallers dienen te voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van dit reglement.
Bij ongeval of ziekte, opgetreden na het begin van de eerste partij kan, na overleg met de tegenstander en
de wedstrijdleiding, worden afgeweken van de bepalingen in dit artikel.

ARTIKEL 12.

UITSLAGEN

Onmiddellijk na afloop van iedere gespeelde partij dienen beide equipeleiders de juiste uitslag door te
geven aan de wedstrijdleiding.
ARTIKEL 13.

UNIFORME KLEDING

Alle spelers die behoren tot dezelfde equipe gaan, behoudens bij neerslag en extreme
weersomstandigheden, uniform gekleed. Onder uniforme kleding wordt verstaan dat het buitenste
kledingstuk van het bovenlichaam van de deelnemers van gelijke kleur is.
ARTIKEL 14.

SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en, indien nodig, de wedstrijdleiding in
overleg met de scheidsrechter op de speeldag zelf.

Reglement AfdelingsCompetitie, ingaand 1 januari 2015

pagina 3 van 3

