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Samenstelling van de teams

Er wordt gespeeld in teams van 2 spelers (doublettes)
Iedere speler speelt met 3 boules
Spelers kiezen bij aanvang competitie hun partner

Indeling van de competitie

Competitie schema en wedstrijd schema worden samengesteld door de commissie,
hierna te noemen "Cie" en uitgevoerd en afgedrukt door Henk de Grooth , die de 
uitslagen alsmede  de stand bijhoudt en deze tevens op de webside plaatst
Tijdens het verloop van de competitie kunnen er dagen zijn waarop er niet gespeeld kan 
worden , deze dienen ingehaald te worden op de daarvoor beschikbare inhaaldagen
Indien men tijdens de competitie wegens ziekte of letsel niet kan spelen en langdurig
een invaller nodig heeft , krijgt de partner naar keuze voor die tijd  1 of meerdere 
invaller(s)
Als men wegens vakantie , ziekte of letsel niet kan spelen , dient men dit te melden 
bij de partner  alsmede bij Anita Renard (tel  013 4630640) of Frits de Charro
(tel of sms op 06 14384139 liefst sms omdat ik het altijd terug kan kijken als ik de 
telefoon niet kan opnemen)
Deze partner dient wel te komen , zonder bericht en niet komen is dit 13 punten voor 
de tegenstander
Elke deelnemer krijgt voor aanvang van de competitie een overzicht van alle te spelen 
wedstrijden , speeldagen , namen tegenstanders en inhaaldagen uitgereikt .
Tevens staan daar de data van het tournooi en slotavond op.

Puntentelling  en competitiestand

Het team dat als eerste 13 punten heeft bereikt is winnaar van de wedstrijd.
De competitiestand wordt als volgt bepaald : de winnaar krijgt 1 punt , de verliezer 0
Vanwege de eindstand van de competitie kan het zijn dat teams hetzelfde aantal punten
heeft . Hiervoor dient het zgn doelsaldo (score)  bv.  13-6 winnaar 13 - verliezer  6
genoteerd te worden. Het aantal punten en zgn doelsaldo  bepalen de competitiewinnaar.
De uitslag dient een van de teams  na de wedstrijd correct in te vullen en eventueel 
door het andere team gecontroleerd te worden . In dit niet gebeurd en de uitslag is niet
meer te achterhalen dient deze opnieuw gespeeld te worden

Aanvangstijden



De wedstrijden dienen in de volgorde zoals vermeld op het wedstrijdschema te worden
afgewerkt
De deelnemers dienen uiterlijk om 19.45 aanwezig te zijn
Indien men niet op tijd kan zijn  , meld dit dan even aan Anita en/of Frits , zie 6.2
De eerste wedstrijd dient uiterlijk om 20.00 uur zijn begonnen 
Na iedere wedstrijd dient een van de teams de score in te vullen op het wedstrijdschema,
het andere team het te controleren zodat achteraf geen ruzie ontstaat en de 
wedstrijdleiding er niet achteraan hoeft    (zie ook 3.3)

Invallers

Per team is per wedstrijd slechts één  invaller toegestaan.
Het gebruik van een invaller is alleen toegestaan als aan de voorwaarde bij 2.3 en 2.4
is voldaan
Als een compleet team verhinderd is op een bepaalde speelavond aan de competitie
deel te nemen , dienen ze dit vooraf te melden bij de wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding : Frits de Charro , Anita Renard  zie 2.3 voor telefoonnummers
bij Anita 's avonds na 18.15    uur    tot woensdagavond 
bij Frits tot donderdag 19.15 uur
Ook de tegenstanders van die avond dienen vooraf in kennis te worden gesteld.
Meld ook even als men niet op tijd kan zijn door file of wat anders dan ook bij Frits 
op 0614384139 (liefst sms)
Een invaller die aan een wedstrijd begint , speelt deze helemaal af

Afmeldingen

Wanneer een team van te voren weet dat die op een bepaalde datum niet kan spelen
kan dit team toestemming krijgen om , als ze op een inhaaldag niet hoeven in te halen 
en de tegenstander van die datum ook niet hoeven te spelen , vooruit te spelen
Dit dient gemeld te worden aan de wedstrijdleiding : Frits de Charro , Anita Renard en 
Henk de Grooth en de uitslag met de datum waarop hij oorspronkelijk gespeeld had 
moeten worden op het uitslagen formulier worden bijgeschreven
Vanwege het beperkt aantal invallers wordt eenieder verzocht te komen omdat ze van te  
voren niet weten of er invallers nodig zijn bij andere wedstrijden
Afmeldingen dienen te geschieden bij :
1  Anita Renard       Tel   013-4630640   t/m woensdagavond
2  Frits de Charro   Tel    06-14384139   ( liefst  sms , daar ik het terug kan kijken)
Bij de tegenstanders van die avond , hun telefoonnummers vind je op de ledenlijst
Een team dat zich niet tijdig heeft afgemeld wordt beschouwd als nalatig .
deze wedstrijden kunnen niet meer ingehaald worden

Inhaal- en vooruitspeelwedstrijden

Inhaalwedstrijden dienen ingehaald te worden op de daarvoor bestemde inhaaldagen
(zie ook 6.1

Sancties

Wedstrijden , welke volgens bovenstaand reglement niet zijn gespeeld , zijn door het
"nalatige team" reglementair met 0-13 verloren.
Dit wil zeggen : bij niet afzeggen , zonder reden niet komen zoals mijn partner kan niet
dus ik kom maar niet .
Bij regen wordt door de commissie beslist of er wel of niet gespeeld wordt en niet 
door de teams .

Door de wedstrijdleiding op te leggen sancties behoeven vooraf de goedkeuring van
de CIE.



Wedstrijdformulier

Het wedstrijdformulier hangt in het paviljoen en dient na iedere wedstrijden ingevuld te
worden
Dit geldt uiteraard ook voor in te halen en vooruit gespeelde wedstrijden waarbij ook
de speeldatum , namen van de spelers en de uitslag vermeld dient te worden
Let hierbij goed op ! Vraag anders eventueel hulp , als men het niet zeker weet , bij de 
wedstriijdleiding
Aan de hand van deze wedstrijdformulieren zal door de wedstrijdleiding de 
competitiestand worden bijgehouden
De wedstrijdformulieren worden door de wedstrijdleiding bewaard tot aan het einde
van de competitie

Wedstrijdsecretariaat

Waar in dit reglement gesproken wordt over "de wedstrijdleiding " is dit een taak van
het wedstrijdsecretariaat
het wedstrijdsecretariaat wordt gevormd uit  2 à 3 leden
waarvan er tenminste  " één"  zitting heeft in de CIE
Het wedstrijd secretariaat bestaat uit :
Frits de Charro    (scheidsrechter en zorgt bij afwezigheid van Anita voor invallers )
Anita Renard       (zorgt voor  Invallers)
Henk de Grooth  (zorgt voor wedstrijdformulier en houdt de competitie bij

Slotbepalingen

het Jeu de Boules à Were Di Spelreglement Pétanque , waaronder onze wedstrijden
worden gespeeld , blijft volledig van kracht . 
Dit competitie-reglement is hieraan ondergeschikt .
Beide reglementen liggen ter inzage in het paviljoen.
Daar waarin het competitie-reglement niet voorziet , of mocht leiden tot onbillijke 
situaties beslist de CIE.
De CIE is , als gevolg van het gestelde onder het vorige punt , bevoegd tot tussentijdse
aanpassingen van dit reglement , mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor reeds
gespeelde wedstrijden.
Deelname aan de competitie houdt in dat deelnemers kennis hebben genomen van dit
reglement en met de inhoud ervan akkoord gaan.


