Reglement Wintercompetitie Doublette (WCD)
ARTIKEL l INLEIDING
1.1
De wintercompetitie doubletten (WCD) is een districtscompetitie in NJBB District-West.
1.2
Elke poule bestaat uit maximaal 16 teams en minimaal 8 teams.
1.3
Elk deelnemend team bestaat uit twee spelers die een Wedstrijd- en/of Jeugd- licentie
hebben bij de vereniging uit District-West waarvoor zij in deze competitie uitkomen.
1.4
De competitie wordt gespeeld op drie zondagen in de periode oktober-maart.
1.5
De wedstrijden vangen aan om 10.30 uur en worden binnen gespeeld.
1.6
De competitie bestaat uit verschillende klassen in een piramidale struktuur: één 1e
klasse poule van 16 teams, twee 2e klasse poules van elk 16 teams, vier 3e klasse
poules van 16 teams, enzovoort.
1.7
Vanaf de tweede klasse promoveren de nummers 1 en 2 uit iedere poule naar de
naastliggende hogere klasse, vanaf de eerste klasse degraderen de nummers 13-16
naar de naastliggende lagere klasse. Uit de onderste klasse degraderen geen teams, uit
de een na onderste klasse degraderen zoveel teams als noodzakelijk.
1.8
Indien er na inschrijving voor een seizoen door verenigingen behaalde plekken niet
worden ingevuld zullen er teams doorschuiven op basis van de behaalde plaats in de
competitie van het voorliggende jaar. Voor de algehele rangschikking zijn zowel voor
doorschuiven van teams als voor het bepalen van de degradanten uit verschillende
poules op gelijk niveau in volgorde bepalend: de plaats in de poule, het percentage
winstpartijen, het gemiddelde saldo per partij.
ARTIKEL 2 DEELNAME EN TOEGANKELIJKHEID
2.1
De teams dienen jaarlijks, vóór een door het districtsteam vast te stellen datum,
schriftelijk te worden aangemeld bij de coördinator wedstrijdzaken van het district.
2.2
Na de bekendmaking van de indeling ontvangt de vereniging een factuur voor het
verschuldigde inschrijfgeld. Deze dient terstond te worden overgemaakt aan het
bondsbureau van NJBB. De aanmelding is definitief als het verschuldigde inschrijfgeld is
betaald.
2.3
De verenigingen bepalen hoe hun teams worden samengesteld en welke teams de aan
de verenigingen toebehorende plaatsen innemen.
ARTIKEL 3 WEDSTRIJDSYSTEMEN
2.4
In elke poule wordt een halve competitie gespeeld, verdeeld over drie wedstrijddagen.
In een poule van 8 teams wordt een hele competitie gespeeld.
2.5
Indien twee of meer teams van een zelfde vereniging in eenzelfde poule uitkomen,
dienen deze teams elkaar, zo mogelijk, op de eerste competitiedag te ontmoeten
2.6
Met betrekking tot het klassement gelden de volgende bepalingen:
2.6.1 De rangschikking in de poules na de derde competitiedag wordt bepaald door het aantal
gewonnen partijen.
2.6.2 Indien het aantal gewonnen partijen van twee of meer teams gelijk is, zijn voor de
rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht:
- het onderlinge resultaat in winstpartijen
- het onderlinge saldo (verschil van voor - en tegen punten);
- het algemene saldo;
- indien ook dat laatste gelijk is, zullen -indien noodzakelijk- beslissingswedstrijden
worden vastgesteld voor de eindrangschikking.
Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald van een
kleiner aantal teams, worden bovenstaande criteria opnieuw in dezelfde volgorde
toegepast.

ARTIKEL 4 TE LATE KOMST/AFWEZIGHEID/VROEGTIJDIG VERTREK
3.1
Een team dat 15 minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de eerste partij niet op
het speelterrein aanwezig is, krijgt conform het gestelde in art. 32 van het reglement
voor de petanquesport één tegen punt dat ten gunste komt van de tegenpartij: na het
verstrijken van dit kwartier komt daar voor elke 5 minuten afwezigheid één tegen punt
bij. Met dien verstande, dat één uur na de vastgestelde aanvangstijd de partij met 0-13
verloren resp. met 13-0 gewonnen door de tegenpartij wordt verklaard. Na weer 15
minuten geldt dezelfde regeling voor de 2e partij en zonodig hetzelfde voor de 3e partij.
3.2
Indien een team drie partijen niet heeft gespeeld, vindt uitsluiting van verdere
deelneming plaats.
3.3
Indien een ingeschreven team verhinderd is of teruggetrokken wordt, dient dit
schriftelijk door een bestuurslid van de vereniging te worden gemeld bij de coördinator
wedstrijdzaken van district west. Het volledige inschrijfgeld blijft verschuldigd.
De vereniging waartoe het team behoort, is aansprakelijk voor de afdracht van het
inschrijfgeld en een eventuele boete.
3.4
Teams die nog niet alle partijen hebben gespeeld, waarvoor zij op grond van het
vastgestelde schema zijn ingedeeld, mogen het toernooi niet verlaten zonder
toestemming van de scheidsrechter of bij diens afwezigheid de wedstrijdleiding. Een
team, dat ongeoorloofd afwezig is, wordt van verdere deelneming uitgesloten.
3.5
Indien een team wordt teruggetrokken of niet op komt dagen, wordt deze van verdere
deelname aan de competitie uitgesloten. Van een team dat op basis van het gestelde in
dit artikel of artikel 3.2 uit de compettie is genomen worden alle door dit team
gespeelde partijen als niet gespeeld beschouwd. Dit team wordt teruggeplaatst naar de
laatste plaats in de eindrangschikking van de bewuste poule.
ARTIKEL 5 VERVANGERS/INVALLERS
4.1
Voorafgaand aan, of uiterlijk op de eerste speeldag is vervangen van een of meerdere
spelers binnen een team toegestaan. Deze vervanger dient schriftelijk, op een daarvoor
bestemd formulier, voor de aanvang van de eerste partij van de eerste dag te worden
gemeld bij de wedstrijdleiding.
4.2
Op alle competitiedagen is 1 invaller per team toegestaan. Deze invallers dienen
schriftelijk, op een daarvoor bestemd formulier, voor de aanvang van de eerste partij te
worden gemeld bij de wedstrijdleiding.
4.3
Een speler van een team dat in deze competitie is ingeschreven kan geen invaller zijn in
een ander team dat in een gelijke of lagere klasse speelt in deze competitie
4.4
Een invaller dient te voldoen aan dezelfde eisen als die gelden voor deelnemers aan de
competitie zoals beschreven in artikel 1.3.
4.5
In uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, ongevallen, sterfgevallen of overschrijving van
een teamlid naar een andere vereniging kan in overleg met het districtsteam een
tweede invaller worden toegestaan.
4.6
Bij ongeval of ziekte, opgetreden na het begin van de eerste partij kan, in overleg met
tussen de scheidsrechter en de wedstrijdleiding, worden afgeweken van de bepalingen
in dit artikel.
ARTIKEL 6 UNIFORME KLEDING
5.1
Alle spelers die behoren tot dezelfde team, gaan uniform gekleed. Onder uniforme
kleding wordt verstaan dat het buitenste kledingstuk van het bovenlichaam van de
deelnemers van gelijke kleur is en, voorzover van toepassing, is voorzien van een
gelijkluidend opschrift met gelijke kleur en van gelijk formaat.
ARTIKEL 7 SLOTBEPALINGEN

6.1
6.2

6.3

Op deze competities zijn het Reglement voor de PetanqueSport en het
Toernooireglement Petanque van de NJBB van toepassing tenzij er in dit reglement is
vanaf geweken.
In alle gevallen waarin dit reglement of het Toernooireglement Petanque niet voorzien
en waarin onmiddellijk een voorziening dient te worden getroffen, beslist de
wedstrijdleider voor het organisatorische deel en de scheidsrechter voor het
speltechnische deel, na overleg met respectievelijk de scheidsrechter en wedstrijdleider.
In gevallen waarin geen onmiddellijke voorziening nodig is, beslist het districtsteam
Vastgesteld door het districtsteam van NJBB District-West, 8 oktober 2018.

