NJBB
AFDELING 10

REGLEMENT WINTERSENIORENCOMPETITIE

APRIL 2015

Goedgekeurd door de afdelingsvergadering van 29 april 2015;
Inwerkingtredend op 1 oktober 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
1.5
1.6
1.7

De Winter Senioren Competitie (verder aangeduid als WSC) van afdeling 10 wordt jaarlijks georganiseerd.
De WSC wordt georganiseerd door of namens de wedstrijdcommissie van afdeling 10 (verder te noemen:
“de organisator”).
De competitie wordt gespeeld tussen 1 oktober en 1 april van het volgende jaar, tussen teams afkomstig
van verenigingen uit afdeling 10.
Ieder team bestaat uit tenminste 9 en ten hoogste 12 spelers, die op een speeldag verdeeld worden over 3
triplettes.
De samenstelling van de triplettes mogen per speeldag anders zijn.
Een eenmaal gevormde combinatie van spelers, eventueel met invallers, kan (gedurende die speeldag) na
de eerste partij niet meer veranderd worden.
Invallers worden als zodanig duidelijk op het wedstrijdformulier aangegeven.

ARTIKEL 2
2.1
2.2

2.3
2.4

INLEIDING

DEELNAME EN TOEGANKELIJKHEID

Deelname staat open voor alle verenigingen van afdeling 10.
Een deelnemend team vertegenwoordigt een vereniging en bestaat in zijn geheel uit deelnemers die in het
bezit zijn van een Nederlandse W-licentie en een bewijs van lidmaatschap bij de betreffende vereniging.
(Dit betekent dat een speler die een W-licentie heeft bij een vereniging in een andere afdeling en een C-licentie bij een vereniging in
afdeling 10, voor die laatste vereniging mag deelnemen aan de WSC)

Deelname van spelers met een W-licentie bij een vereniging in een andere afdeling, is slechts toegestaan
voor maximaal 2 deelnemers per vereniging, en alleen in het laagste team van die vereniging.
Een deelnemer die een W-licentie heeft bij een vereniging uit afdeling 10, kan alleen voor die vereniging in
de WSC uitkomen.

(Dus een C-licentie bij een tweede vereniging geeft geen recht op deelname aan de WSC voor die vereniging)

2.5
2.6

Een deelnemer kan gedurende de competitie slechts voor één vereniging uitkomen.
Deelnemers moeten op het moment van aanvang van de WSC volgens de leeftijdsindeling van de NJBB
tot de categorie veteranen behoren.

2.7

De deelnemers moeten elke speeldag hun licentie kunnen tonen, en – indien van toepassing – hun
lidmaatschapsbewijs van de vereniging waarvoor zij uitkomen.

(In de praktijk betekent dit dus: alle ingeschreven deelnemers moeten op de 1e speeldag van de WSC 55 jaar of ouder zijn).

(Met lidmaatschapsbewijs wordt bedoeld: de C-licentie; dit betekent dat een speler met een W-licentie bij een vereniging in een
andere afdeling die deelneemt op basis van een C-licentie bij een vereniging in afdeling 10, zowel de W-licentie als de C-licentie moet
kunne tonen)

2.8
2.8.1
2.8.2

Het is mogelijk om per vereniging meerdere teams op te geven.
Indien een vereniging meer teams opgeeft dan dat zij het voorgaande jaar heeft opgegeven, dan worden
deze teams op een reservelijst geplaatst.
Jaarlijks bepaalt de organisator of, en zo ja welke van deze teams kunnen deelnemen.

ARTIKEL 3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3
3.4

INSCHRIJVING

De organisator stuurt voor 1 juli de uitnodigingen met het inschrijfformulier naar alle verenigingen van
afdeling 10.
De uitnodiging bevat de data waarop gespeeld wordt, de hoogte van het inschrijfgeld en het adres waar de
inschrijfformulieren naartoe dienen te worden gestuurd.
De verenigingen vullen op het inschrijfformulier de namen van de deelnemers van een team in met hun
licentienummers. Tevens dienen de gegevens van de contactpersoon (zie artikel 12, lid 1 en 2) te worden
vermeld.
Per team dient een apart inschrijfformulier te worden gebruikt.
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.
De inschrijftermijn sluit 1 maand voor aanvang van de eerste wedstrijddag.
Na het bekend maken van de poule-indeling wordt door de penningmeester van afdeling 10 aan alle
deelnemende verenigingen een rekening gestuurd voor het verschuldigde inschrijfgeld.
De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks door het afdelingsbestuur vastgesteld.
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ARTIKEL 4
4.1

4.2
4.3

Als zich in totaal meer dan 7 teams aanmelden, dan wordt er gespeeld in poules. Iedere poule bestaat dan
uit tenminste 4 en (bij voorkeur) ten hoogste 6 teams.
(Bij een “ongelukkig” aantal inschrijvingen staat het de organisator vrij hiervan af te wijken, teneinde alle inschrijvingen
te honoreren)

De indeling van de teams in de poules geschiedt door loting.
Bij de loting wordt zoveel als mogelijk is rekening gehouden met de volgende randvoorwaarden:.
a. spreiding van teams van dezelfde vereniging over de verschillende poules;
b. spreiding van teams van vergelijkbare sterkte; hierbij wordt ervan uitgegaan dat team 1 sterker is dan
team 2 van dezelfde vereniging, enz.

ARTIKEL 5
5.1
5.2
5.3

7.2

7.3

MELDEN EN AANVANG

De aanvangstijd van de wedstrijden op iedere speeldag is 13:00 uur.
De speelhal is open vanaf 1 uur voor aanvang van de wedstrijden.
De spelers worden geacht uiterlijk een kwartier voor aanvang van de eerste partij aanwezig te zijn.
Er wordt naar gestreefd dat alle teams voor 17:30 uur uitgespeeld zijn.

ARTIKEL 7
7.1

DATA EN LOCATIES

De WSC wordt gespeeld op woensdagmiddagen. De data zijn te vinden in de toernooikalender van
afdeling 10.
Er wordt gespeeld in de overdekte boulodromes van de deelnemende verenigingen.
Uiterlijk twee weken voor aanvang van de WSC wordt een speelschema aan de contactpersonen bekend
gemaakt. Dit schema laat zien op welke data en locaties en tegen welke tegenstanders de teams moeten
spelen.

ARTIKEL 6
6.1
6.2
6.3
6.4

INDELING

INVALLERS EN VERVANGERS

Per dag mogen in een team maximaal drie leden van de betreffende vereniging invallen, mits zij niet al in
een ander team aan de WSC deelnemen.
Vervangers zijn toegestaan, in de volgende gevallen:
a. indien deze voor aanvang van de wedstrijden op de eerste speeldag zijn aangemeld;
b. tijdens de competitie: in geval van opzegging van het verenigingslidmaatschap door een deelnemer;
c. tijdens de competitie: bij ernstige ziekte of ongeval van een deelnemer.
Vervanging tijdens de competitie behoeft goedkeuring van de organisator.
Voor zowel vervangers als invallers gelden dezelfde regels voor wat betreft toegankelijkheid als voor
reguliere deelnemers, zoals gesteld in artikel 2.2 t/m 2.7, met de volgende aanvullingen:
a. een team mag op een speeldag niet meer deelnemers met een C-licentie bij de betreffende vereniging
tellen dan voor het team zijn ingeschreven;
(Invallen is dus toegestaan voor iemand met een W-licentie bij een vereniging van een andere afdeling en een C-licentie bij de
betreffende vereniging, maar niet als de in het team ingeschreven spelers met een C-licentie op de betreffende speeldag allen
deelnemen)

b. voor invallers geldt de leeftijdsbeperking genoemd in artikel 2.6 slechts voor de betreffende speeldag.
(Invallen is dus toegestaan voor iemand die op de betreffende speeldag minimaal 55 jaar is, ook al was die leeftijd bij aanvang
van de competitie nog niet bereikt)

7.4

Bij overtreding van deze regels worden de betreffende partijen voor het in overtreding zijnde team met
0-13 verloren verklaard, terwijl de tegenstanders met 13-0 winnen.

ARTIKEL 8

AFWEZIGHEID VAN SPELERS

Bij te laat komen of afwezigheid geldt het volgende:
8.1
Triplettes die 15 minuten na aanvangstijd niet op het speelterrein aanwezig zijn, krijgen 1 strafpunt dat ten
goede komt aan het wachtende triplette; daarna komt er voor elke 5 minuten afwezigheid een strafpunt bij.
8.2
Indien een triplette een uur na aanvangstijd nog niet aanwezig is, wordt de partij met 0-13 verloren
verklaard, terwijl de tegenstanders met 13-0 winnen.
(Dit is een bewuste afwijking van het ISP, met het doel de duur van de ontmoeting te beperken)

8.3
8.4
8.4.1

Hetzelfde geldt voor de tweede en derde partij, waarvoor als aanvangstijden respectievelijk 14:15 en 15:30
gelden.
Een onvolledig triplette mag aan de partij beginnen zonder op een afwezige speler te wachten.
Gedurende de afwezigheid van de speler speelt het triplette zonder zijn boules.
(dus met 2 boules per aanwezige speler)

8.4.2

De bij aanvang afwezige speler mag zich tijdens de partij alsnog bij het onvolledige triplette voegen. Dat
kan alleen bij het begin van een werpronde.
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ARTIKEL 9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3

AFGELASTINGEN

Afgelasting kan alleen plaatsvinden om zwaarwichtige redenen, zoals extreme weersomstandigheden.
Gehele of gedeeltelijke afgelasting van gehele programma van een speeldag geschiedt altijd door de
organisator.
Afgelasting door de organisator geschiedt zoveel mogelijk in overleg met de teamleiders of verenigingen
van de betrokken teams.
De organisator stelt direct na het besluit tot afgelasting de teamleiders en de verenigingen van de
betrokken teams op de hoogte.
De afgelaste ontmoetingen worden bij voorkeur ingehaald op de bij publicatie van het
competitieprogramma vastgestelde reservedag.
Afgelasting van een ontmoeting is mogelijk op voorstel van een van de betrokken teams:
Afgelasting van een ontmoeting is alleen mogelijk na daadwerkelijke overeenstemming tussen de
teamleiders (of hun vervangers) van beide teams.
Betrokken teams komen zo spoedig mogelijk een nieuwe speeldatum en tijd overeen. Dat is bij voorkeur
een middag, en bij voorkeur binnen 3 weken na de oorspronkelijke datum van de betreffende ontmoeting.
Betrokken teams stellen beide de organisator op de hoogte van de afgelasting, de reden en de
overeengekomen nieuwe speeldatum.

ARTIKEL 10

WEDSTRIJDSYSTEEM

10.1
10.2

Er wordt naar gestreefd in alle poules een volledige competitie te verspelen.
Op een wedstrijddag ontmoeten twee teams elkaar en speelt elk triplette van het ene team tegen ieder
triplette van het andere team. In totaal bestaat een ontmoeting dus uit 9 partijen.
10.3
Één team speelt hierbij op de thuislocatie en het andere team speelt uit.
10.4
De tweede keer dat dezelfde teams elkaar ontmoeten, zal het team dat de vorige keer thuis speelde, nu uit
spelen en het team dat de vorige keer uit speelde, zal nu op de thuislocatie spelen.
10.5
Uitzondering hierop is de finaledag. Op deze dag spelen alle teams die zich voor de finaledag hebben
geplaatst op dezelfde locatie.
10.6
Teams van eenzelfde vereniging in eenzelfde poule dienen elkaar zo vroeg mogelijk per competitiehelft te
ontmoeten.
10.7
Na de reguliere competitie wordt het seizoen afgesloten met een finaledag
Hiervoor geldt:
10.7.1 Voor aanvang van de competitie wordt bepaald hoeveel teams per poule worden uitgenodigd voor de
finale (zie ook artikel 11.4)
10.7.2 De spelers van de niet voor de finale geplaatste teams worden uitgenodigd deel te nemen aan het
afsluitende rand toernooi.
ARTIKEL 11
11.1
11.2

11.3

11.4

11.5

PUNTENTELLING EN RANGSCHIKKING

Het totaal aantal partijen dat een team op een speeldag wint is bepalend voor het aantal punten dat het
team krijgt.
De volgende puntentelling wordt gehanteerd:
a. Als een team 7, 8 of 9 partijen heeft gewonnen ontvangt het team 3 wedstrijdpunten.
b. Als een team 6 of 5 partijen heeft gewonnen ontvangt het team 2 wedstrijdpunten.
c. Als een team 3 of 4 partijen heeft gewonnen ontvangt het team 1 wedstrijdpunt.
d. Als een team 0, 1 of 2 partijen heeft gewonnen, levert dat het team geen punten op.
De eindrangschikking binnen de poules wordt achtereenvolgens bepaald door:
a. het totaal aantal in de competitie behaalde wedstrijdpunten;
b. het totaal aantal gewonnen ontmoetingen;
c. het totaal aantal gewonnen partijen;
d. het onderling resultaat in de partijen die de betreffende teams tegen elkaar speelden;
e. het onderling saldo van de partijen die de betreffende teams tegen elkaar speelden.
Voor de finaledag plaatsen zich:
a. de winnaars van elke poule;
b. afhankelijk van het voor aanvang vastgestelde aantal teams dat aan de finaledag kan deelnemen, de
nummers 2 en eventueel de nummers 3 van de eindrangschilling van elke poule;
Het team dat winnaar wordt van de finale is voor een jaar “Wintersenioren kampioen” van afdeling 10.
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ARTIKEL 12
12.1
12.2
12.3

12.4

12.5

CONTACTPERSONEN, TEAMLEIDERS EN WEDSTRIJDLEIDING

Elke vereniging geeft bij inschrijving voor ieder ingeschreven team een vaste contactpersoon op om een
vlotte communicatie tussen organisatie en deelnemers te bevorderen.
Contactpersonen treden op als teamleider bij wedstrijden van hun team of, indien niet persoonlijk
aanwezig, wijzen een andere speler als teamleider aan.
Op een speeldag fungeert één van de teamleiders van een thuisspelend team als wedstrijdleider. Deze
dient:
• de wedstrijdformulieren voor alle ontmoetingen beschikbaar te stellen;
• alles in het werk te stellen om te bereiken dat de wedstrijden vóór 17:30 uur afgelopen zijn;
• de teamleiders van alle teams het wedstrijdformulier te laten tekenen voor de juiste uitslag van de
wedstrijd en voor het resultaat van de licentiecontrole;
• zorg te dragen voor het versturen van het wedstrijdformulier aan de organisator; deze dienen
binnen 5 dagen bij de organisator binnen te zijn.
Teamleiders dienen op een speeldag:
• de triplettensamenstellingen van hun team voor die dag in te vullen op het wedstrijdformulier;
• de uitslagen bij te houden;
• de licenties van hun tegenstanders te controleren; bij twijfel over de speelgerechtigheid van een
speler dienen zij dat vóór aanvang van de eerste partij op het wedstrijdformulier te vermelden;
• na afloop van de laatste partij het wedstrijdformulier te ondertekenen.
Contactpersonen en teamleiders dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement. Zij kunnen
natuurlijk dezelfde persoon zijn en mogen zelf van het team deel uitmaken.

ARTIKEL 13

SLOTBEPALING

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk is, beslist de organisator, behalve als tijdens een
speeldag direct een oplossing nodig is, in dat geval beslist de wedstrijdleider.
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