9.1

Toernooireglement Petanque

BIJLAGE 07: NATIONAAL KAMPIOENSCHAP EN DISTRICTSKAMPIOENSCHAP TÊTE-ÀTÊTE
Vastgesteld door de bondsraad op 23 november 2019;
Inwerkingtredend op 1 januari 2020

DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Artikel
2.1
2.2
2.3
2.4

Elk districtskampioenschap tête-à-tête is een zelfstandig kampioenschap.
Equipes die deelnemen aan een districtskampioenschap kunnen zich op basis van
resultaat kwalificeren voor het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête.
Het districtskampioenschap tête-à-tête wordt gespeeld in de categorieën mannen en
vrouwen.
Als er in één van de categorieën op de sluitingsdatum minder dan twee
inschrijvingen zijn, wordt het kampioenschap voor die categorie niet gespeeld.
De winnende equipe van een districtskampioenschap tête-à-tête heeft recht op het
dragen van de titel ‘districtskampioen tête-à-tête (mannen of vrouwen)’ voor dat
jaar.
2.
Organisatie
De organisatie van het districtskampioenschap tête-à-tête is een taak van het
districtsteam. De directeur van het bondsbureau verstrekt daartoe richtlijnen.
Het districtskampioenschap tête-à-tête wordt op een zondag gespeeld, uiterlijk twee
weken voor het nationaal kampioenschap tête-à-tête.
De keuze voor een datum vindt plaats in overleg met het bondsbestuur c.q. met de
commissie wedstrijdsport nationaal die daarvoor door het bondsbestuur
gemandateerd is.
Het bondsbureau draagt zorg voor de financiële afhandeling.

Artikel 3.
3.1
3.2
3.3

3.4

4.2

Deelnemende equipes

Een districtskampioenschap tête-à-tête staat open voor een onbeperkt aantal
equipes per categorie.
Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach.
Aan de districtskampioenschappen kunnen uitsluitend personen deelnemen die in het
bezit zijn van een door de NJBB afgegeven licentie. De vereniging van het primaire
lidmaatschap moet gevestigd zijn in het district waar het betreffende kampioenschap
wordt gespeeld.
Vervangers en invallers zijn tijdens het districtskampioenschap tête-à-tête niet
toegestaan.

Artikel 4.
4.1

Algemeen

Loting

De indeling voor de eerste wedstrijdronde geschiedt op de wedstrijddag door middel
van loting.
Er worden geen equipes geplaatst.
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4.3

Indien een equipe zich uiterlijk 15 minuten vóór het aanvangstijdstip van de eerste
wedstrijd niet gemeld heeft aan de wedstrijdtafel, of indien een equipe zich heeft
afgemeld, verliest deze het recht om deel te nemen.

Artikel 5.
equipes
5.1

a
b
5.2
5.3
5.4
5.5

Wedstrijdsysteem districtskampioenschap tête-à-tête bij meer dan 8

Bij meer dan 8 equipes wordt het districtskampioenschap tête-à-tête gespeeld
volgens het Zwitsers wedstrijdsysteem, gevolgd door halve finales en een finale. Het
Zwitsers wedstrijdsysteem kent weerstandspunten (Buchholzpunten), SB-punten
(Sonneborn-Berger punten), het saldo, en tenslotte het lotnummer ter bepaling van
de ranglijst vóór de halve finales (aanhangsel a):
Tot en met 32 equipes worden 4 ronden Zwitsers gespeeld, waarna de eerste 4 van
de ranglijst worden toegelaten tot de halve finales. Hierbij speelt nummer 1 van de
ranglijst tegen nummer 4 van de ranglijst en nummer 2 tegen nummer 3.
Bij meer dan 32 equipes worden 5 ronden Zwitsers gespeeld, waarna de eerste 4 van
de ranglijst worden toegelaten tot de halve finales.
De ronden Zwitsers worden op tijd gespeeld. Hiervoor gelden enige afwijkende regels
die in artikel 6 van dit reglement zijn vastgelegd.
De verliezende equipes van de halve finale spelen om de derde en vierde plaats.
Indien voor een district op basis van artikel 9.1. van dit reglement is vastgesteld dat
maximaal 3 equipes zich kunnen kwalificeren voor het Nationaal Kampioenschap,
spelen de verliezend halve finalisten een beslissingspartij.
De wedstrijdleiding kan besluiten om aan equipes banen toe te wijzen.

Artikel 6.

Aanvullende bepalingen voor spelen op tijd

In aanvulling op artikel 9 van het Toernooireglement Petanque geldt het volgende indien wordt
gespeeld op tijd:
6.1 De speeltijd voor een wedstrijd bedraagt drie kwartier.
6.2 De start en het einde van de speeltijd worden aangegeven door middel van een
geluidssignaal.
6.3 Met betrekking tot het begin en einde van een werpronde gelden de volgende
bepalingen:
a.
Een op het moment van het eindsignaal lopende werpronde wordt uitgespeeld;
b.
Een werpronde wordt geacht te zijn begonnen op het moment dat de laatst
geworpen boule van de vorige werpronde tot stilstand is gekomen of op het
moment dat het but tijdens een werpronde ongeldig is geworden;
c.
Het uitwerpen van het but voor de volgende werpronde moet binnen één minuut
na de vaststelling van de punten in de voorgaande werpronde plaatshebben.
6.4 Voortgang na het geluidssignaal “einde wedstrijd”:
a.
Indien na afloop van de bij het eindsignaal nog lopende werpronde geen van
beide equipes dertien punten heeft behaald, wordt de partij met maximaal twee
werpronden verlengd;
b.
Indien na deze extra werpronden een gelijke stand bereikt is, wordt de partij
met zoveel werpronden verlengd als nodig is om tot een ongelijke score te
komen. De equipe met de hoogste score wint de partij.
Artikel 7.
7.1

Wedstrijdsysteem bij minder dan 9 equipes

Bij minder dan 9 equipes geldt als wedstrijdsysteem:
a. Bij 2 equipes wordt een finale gespeeld om 2 gewonnen partijen;
b. Bij 3, 4, 5 of 6 equipes wordt een halve competitie gespeeld en de nummers 1 en
2 spelen de finale.”
c. Bij 7 of 8 equipes wordt een voorronde in twee poules gespeeld. In elke poule wordt
een halve competitie gespeeld. Daarna volgt de halve finale gespeeld door nummer
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1 van poule A tegen nummer 2 van poule B en nummer 2 van poule A tegen nummer
1 van poule B. De winnaars van de halve finales spelen tegen elkaar de finale;
7.2 Bij een halve competitie wordt de eindstand vastgesteld op basis van 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 onderlinge resultaat (het aantal partijen tegen de equipe of equipes die gelijk
geëindigd zijn);
b. het onderlinge saldo (het verschil van het aantal voor– en tegenpunten uit de
partijen tegen de betreffende equipe of equipes);
c. het algemene saldo (het verschil van het aantal voor– en tegenpunten uit alle
gespeelde partijen);
d. indien ook dat laatste gelijk is, worden — indien de te bepalen volgorde gevolgen
heeft voor de kwalificatie — een beslissingspartij of beslissingspartijen gespeeld;
Indien nadat een criterium is toegepast er nog equipes gelijk staan, wordt voor deze equipes
opnieuw begonnen met de criteria vanaf a.

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP tête-à-tête
Artikel 8.
8.1
8.2
8.3

Organisatie

Het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête wordt georganiseerd door de commissie
wedstrijdzaken nationaal, daartoe gemandateerd door het bondsbestuur.
Het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête wordt gespeeld in de categorieën mannen,
vrouwen en jeugd.
Het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête wordt gespeeld op een zondag.

Artikel 9.
Kwalificatie voor het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête
9.1 Per district kwalificeren zich op basis van de eindstand van het betreffende
kampioenschap in de categorieën mannen en vrouwen minimaal 2 en maximaal 8
equipes voor het Nationaal Kampioenschap. Het maximaal aantal te plaatsen equipes
per district wordt bepaald op basis van het aantal uitgegeven licenties per district. Om
dit aantal te bepalen, wordt 30 november van het jaar voorafgaande aan het jaar
waarin het Nationaal Kampioenschap plaatsheeft, gehanteerd als peildatum.
9.2 De organisator publiceert de lijst met toegewezen plaatsen per district zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 1 februari van het jaar waarin het Nationaal Kampioenschap
gespeeld wordt;
9.3 Indien een district slechts één inschrijver(-ster) kent voor het districtskampioenschap
wordt deze inschrijver(-ster) geacht zich te hebben geplaatst voor het Nationaal
Kampioenschap.
9.4 Indien in enig district zich minder dan het voor dat district vastgestelde maximum
aantal equipes kwalificeert, vult de Commissie Wedstrijdsport Nationaal het aantal
equipes aan het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête voor mannen en vrouwen
vervolgens aan met, afhankelijk van het conform artikel 9.1 aantal toegewezen
plaatsen, maximaal 6 equipes per district in volgorde van de eindstand van het
districtskampioenschap. Dit gebeurt tot het aantal deelnemende equipes van 32 is
bereikt.
9.5 Een equipe die zich kwalificeert voor het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête is niet
verplicht deel te nemen.
9.6 De hoogst geëindigde equipes die op basis van dit artikel niet zijn gekwalificeerd voor
het Nationaal Kampioenschap kunnen alsnog worden uitgenodigd voor het Nationaal
Kampioenschap indien een reeds gekwalificeerde equipe niet kan deelnemen aan het
Nationaal Kampioenschap.
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Artikel 10.
10.1
10.2
10.3
10.4

Het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête voor mannen en vrouwen staat open voor 32
equipes.
Het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête voor jeugd staat open voor een onbeperkt
aantal equipes.
Een equipe bestaat uit één speler, eventueel begeleid door een coach.
Een uitnodiging tot deelname aan het Nationaal Kampioenschap is strikt persoonlijk.
Vervangers en invallers zijn niet toegestaan.

Artikel 11.
11.1
11.2
11.3

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Loting

De indeling voor de eerste wedstrijdronde geschiedt op de wedstrijddag door middel
van loting.
Er worden geen equipes geplaatst.
Indien een equipe zich uiterlijk 15 minuten vóór het aanvangstijdstip van de eerste
wedstrijd niet gemeld heeft aan de wedstrijdtafel, of indien een equipe zich heeft
afgemeld, verliest deze het recht om deel te nemen.

Artikel 12.
12.1

Deelnemende equipes

Wedstrijdsysteem

Het Nationaal Kampioenschap tête-à-tête wordt in alle categorieën gespeeld volgens
het Zwitsers wedstrijdsysteem, gevolgd door halve finales en een finale. Het Zwitsers
wedstrijdsysteem kent weerstandspunten (Buchholzpunten), SB-punten (SonnebornBerger punten), het saldo, en tenslotte het lotnummer ter bepaling van de ranglijst
vóór de halve finales (aanhangsel a):
a.
In alle categorieën worden 4 ronden Zwitsers gespeeld, waarna de eerste 4 van
de ranglijst worden toegelaten tot de halve finales. Hierbij speelt nummer 1 van
de ranglijst tegen nummer 4 van de ranglijst en nummer 2 tegen nummer 3.
b.
Indien bij de jeugd meer dan 32 equipes zijn aangemeld, worden 5 ronden
Zwitsers gespeeld, waarna de eerste 4 van de ranglijst worden toegelaten tot de
halve finales.
Indien in de categorie jeugd minder dan 9 equipes zijn aangemeld, is artikel 7 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
De ronden Zwitsers worden op tijd gespeeld. Artikel 6 van dit reglement is van
overeenkomstige toepassing.
De wedstrijdleiding kan besluiten om aan equipes banen toe te wijzen.
De verliezende equipes van de halve finale eindigen beide op de derde plaats.
De winnende equipe heeft recht op het dragen van de titel ‘nationaal kampioen tête-à
tête mannen respectievelijk vrouwen of jeugd’.
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Aanhangsel A
Wijze van indeling na de eerste ronde in het gehanteerde Zwitsers systeem
Bij het Zwitsers systeem, zoals dat bij de NK’s petanque in Nederland wordt gehanteerd, wordt
de ranglijst voor de eerste ronde bepaald door loting en wordt na elke ronde een ranglijst
opgesteld op basis van het aantal gewonnen partijen en bij gelijke stand achtereenvolgens:
a. weerstandspunten (WP); dat zijn de gewonnen partijen van alle tegenstanders.
NB: Deze punten worden ook wel Buchholz-punten genoemd;
b. Sonneborn-Berger-punten (SB); dat zijn de gewonnen partijen van de tegenstanders
die zijn verslagen.
NB: Deze punten worden ook wel Schoch-punten genoemd;
c. het saldo;
d. het lotnummer.
NB: Door het lotnummer als criterium toe te voegen is er nooit een gelijke stand in de
ranglijst. Er zijn immers geen twee dezelfde lotnummers.
De indeling van de eerste ronde gebeurt op lotnummer. De criteria a tot en met c zoals
hierboven genoemd zijn bij aanvang voor iedereen gelijk, dus geldt voor de ranglijst van de
eerste ronde criterium d.
De indeling na de eerste ronde geschiedt op basis van een ranglijst die na elke ronde wordt
opgemaakt.
Twee opeenvolgende equipes in de ranglijst spelen tegen elkaar, tenzij beide equipes al tegen
elkaar gespeeld hebben. In dat geval wordt de volgende equipe op de ranglijst genomen als
tegenstander.
NB: Bij kleinere aantallen equipes kan dat leiden tot een minder vanzelfsprekende indeling.
Voorbeeld:

Als er bijvoorbeeld 18 equipes zijn, zijn er na de 1 e ronde 9 winnaars en 9
verliezers. Degene die op plaats 9 staat van de lijst van spelers met één
winstpartij (op basis van het laagste saldo, want het aantal WP en SB zijn gelijk
na 1 ronde en - eventueel bij een gelijke stand - het hoogste lotnummer)
speelt tegen degene die op plaats 1 staat van de lijst met spelers met 0
winstpartijen (op basis het hoogste saldo en eventueel het laagste lotnummer),
tenzij die spelers al tegen elkaar zijn uitgekomen. In dat geval wordt de equipe
op de volgende plaats in de ranglijst de tegenstander.
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