Regelgeving Zomer Triplette Competitie (ZTC)
1 Inleiding
1.1 De regelgeving voor de Zomer Triplette Competitie is voor een groot deel gebaseerd op het
universeel model-reglement voor districtscompetities van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond.
1.2 Daarnaast zijn de algemeen bekende en regarderende regels en afspraken binnen de
petanquesport van toepassing.
2 Algemeen
2.1 Het districtsteam is belast met de organisatie van de Zomer Triplette Competitie en kan dit
mandateren aan een aan te stellen competitieleider.
2.2 De competitie speelt zich af over drie (3) speeldagen.
2.3 Jaarlijks worden een reserve-speeldag vastgesteld om als gevolg van afgelasting een
speeldag te kunnen inhalen.
2.4 Na elke partij is een rustpauze toegestaan van maximaal vijftien (15) minuten.
De wedstrijdleiding is bevoegd in dezen een aanwijzing aan een equipe op te leggen.
2.5 Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens de partijen.
2.6 Het is niet toegestaan te roken of gebruik te maken van mobiele telefoons tijdens de
partijen.
2.7 Voor zover in deze regelgeving niet anders is bepaald, is het Toernooireglement Petanque
van de NJBB van toepassing.
3 Inschrijfgeld
3.1 Het inschrijfgeld voor een equipe dient te worden overgemaakt naar de bankrekening van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond.
3.2 De deelnemende verenigingen ontvangen een factuur van de NJBB.
3.3 Het inschrijfgeld bedraagt vijftien (15) euro per equipe.
4 Toewijzing locaties
4.1 Verenigingen waarvan equipes deelnemen aan de competitie kunnen hun accommodatie
kandideren voor een speeldag.
4.2 De vereniging waaraan een speeldag door het districtsteam is toegewezen, is
verantwoordelijk en draagt zorg voor de aanwezigheid van een wedstrijdleider en een
scheidsrechter.
5 Deelname en toegankelijkheid
5.1 De competitie staat open voor een onbeperkt aantal equipes.
5.2 De deelnemers zijn in het bezit van een door de NJBB verstrekte wedstrijdlicentie.
5.3 Een equipe bestaat uit drie (3) spelers die een wedstrijdlicentie hebben bij één (1) en
dezelfde vereniging uit het district.
5.4 Een deelnemer die gedurende de competitie wordt overgeschreven naar een andere
vereniging binnen het district, kan daarna alleen namens de nieuwe vereniging deelnemen
aan de competitie.
5.5 De plaatsen en klasseringen die door de equipes zijn behaald, komen toe aan de vereniging.
5.6 Equipes kunnen alleen worden opgegeven voor in het vorige jaar door de vereniging
behaalde plaatsen, of voor de laagste klasse.
5.7 Met de verstrekking van de in artikel 27 van het Toernooireglement Petanque bedoelde
opgave nemen de verenigingen de verplichting op zich, dat alle voor deze vereniging
uitkomende equipes de competitie tot het einde toe uitspelen.
5.8 Een equipe die meer dan twee (2) partijen in de competitie niet heeft gespeeld, wordt van
verdere deelname uitgesloten.

5.9

Een equipe die één (1) of twee (2) partijen niet heeft gespeeld, verliest deze partijen met 013.
De equipes waartegen had moeten worden gespeeld, winnen deze partijen met 13-6.
Indien een equipe wordt teruggetrokken of van verdere deelname aan de competitie wordt
uitgesloten, worden alle door die equipe gespeelde partijen als niet gespeeld beschouwd en
degradeert die equipe reglementair.
De verenigingsplaats vervalt hiermee.

6 Uniforme kleding
6.1 De spelers die behoren tot eenzelfde equipe gaan uniform gekleed.
Onder uniforme kleding wordt verstaan dat het buitenste kledingstuk van het bovenlichaam
van de spelers van een equipe van gelijke kleur is waaruit blijkt dat de spelers een eenheid
vormen.
6.2 De beoordeling of kan worden afgeweken van uniforme kleding is voorbehouden aan de
scheidsrechter na overleg met de wedstrijdleider.
7 Vervangers en invallers
7.1 Vervangers zijn toegestaan.
Het inzetten van een vervanger wordt vóór aanvang van de competitie schriftelijk aan de
competitieleider gemeld.
7.2 Op elke speeldag is één (1) invaller per equipe toegestaan.
7.3 Een invaller wordt vóór aanvang van de eerste partij van een speeldag schriftelijk gemeld bij
de wedstrijdleiding.
7.4 Een speler van een equipe kan geen invaller zijn in een andere equipe.
7.5 Het inzetten van twee (2) invallers binnen een equipe of van een vervanger tijdens de
competitie is toegestaan, doch slechts na overleg met en toestemming van de
districtscoördinator en de coördinator wedstrijdzaken van het district.
7.6 Een licentiehouder die niet deelneemt aan de competitie, kan alleen uitkomen in de klasse
waarin hij als invaller reeds speelde of in een hogere klasse.
7.7 In het geval van een calamiteit kan het districtsteam – gehoord de betrokkenen – afwijken
van deze bepalingen.
8 Licenties
8.1 Deelnemers kunnen hun wedstrijdlicentie tonen.
8.2 Ingevolge de regarderende wetgeving kan iedere deelnemer tevens een identiteitsbewijs
tonen.
9 Indeling
9.1 De competitie is verdeeld in klassen en zo nodig in poules per klasse.
9.2 De indeling van de klassen/poules heeft plaats op basis van het aantal deelnemende equipes
per vereniging en van de bereikte resultaten in het voorgaande jaar.
9.3 De poules worden zodanig ingericht dat promotie/degradatie mogelijk is.
De poules bestaan uit een even aantal equipes.
In de laagste klasse zijn afwijkingen toegestaan.
9.4 Equipes van één (1) en dezelfde vereniging worden – als daartoe de mogelijkheid bestaat –
verspreid over verschillende poules.
9.5 Indien twee (2) of meer equipes van één (1) en dezelfde vereniging in eenzelfde
klasse/poule zijn ingedeeld, ontmoeten zij elkaar zo vroeg mogelijk in de competitie.
10 Tijdschema
10.1 De deelnemers zijn om 9.45 uur aanwezig.
10.2 De wedstrijden beginnen in principe om 10.00 uur.

11 Wedstrijdsysteem
11.1 In de klassen/poules wordt gespeeld volgens een vooraf vastgesteld schema in een enkele
competitie.
11.2 De rangschikking in de poules na de laatste speeldag wordt in eerste instantie bepaald door
het aantal gewonnen partijen.
11.3 Als het aantal gewonnen partijen van twee (2) of meer equipes gelijk is, zijn voor de
eindrangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht:
➢
het onderling resultaat (het verschil van het aantal gewonnen en verloren partijen tegen
de betreffende equipes);
➢
het onderling saldo (het verschil van het aantal voor- en tegenpunten uit de partijen
tegen de betreffende equipes);
➢
het algemeen saldo (het verschil van het aantal voor- en tegenpunten uit alle gespeelde
partijen);
➢
als ook dat laatste gelijk is, worden, als de te bepalen volgorde gevolgen kan hebben,
beslissingspartijen vastgesteld;
➢
als na toepassing van één (1) van deze criteria de volgorde moet worden bepaald van
een kleiner aantal equipes, worden bovenstaande criteria opnieuw in dezelfde volgorde
toegepast.
12 Prijzen
12.1 De spelers van een equipe die in de eindrangschikking van haar poule op de eerste, tweede
of derde plaats eindigt, ontvangen een medaille.
12.2 De equipe die in de eindrangschikking van de hoogste klasse op de eerste plaats eindigt,
ontvangt tevens een zogenoemde kampioensschaal.
13 Afgelasting
13.1 Bij hoge uitzondering kan een speeldag worden uitgesteld.
13.2 In geval van slechte weersomstandigheden zijn de deelnemers wel tijdig aanwezig.
Er kan eventueel later worden begonnen of er kunnen minder partijen worden gespeeld.
13.3 Indien een ontvangende vereniging beschikt over een overdekte speelruimte, kan worden
besloten de wedstrijden naar die ruimte te verplaatsen.
13.4 De beslissingen in dezen worden genomen door de wedstrijdleiding in overleg met de
scheidsrechter en de jury.
13.5 Een uitgestelde speeldag wordt – zo mogelijk – vóór de volgende speeldag ingehaald.
14 Promotie en degradatie
14.1 Het aantal equipes dat promoveert c.q. degradeert is afhankelijk van het aantal
deelnemende equipes.
Bij een klasse/poule van ten minste zestien (16) equipes promoveren de nummers één (1),
twee (2) en drie (3), met uitzondering van die in de hoogste klasse, naar de eerstvolgende
hogere klasse.
Bij een klasse/poule van minder dan zestien (16) equipes promoveren de nummers één (1)
en twee (2) naar de eerstvolgende hogere klasse.
14.2 In elke klasse/poule degraderen zoveel equipes als nodig is om promotie uit de
onderliggende klassen mogelijk te maken.
14.3 Bij de indeling van de equipes in klassen voor het volgende jaar gaat promotie vóór
degradatie.
Een gedegradeerde equipe kan het komende jaar niet uitkomen in dezelfde klasse.
15 Sancties
Aan equipes, leden van equipes of verenigingen die zich niet houden aan de regelgeving van de
Zomer Triplette Competitie worden sancties opgelegd, zulks ter beoordeling van het districtsteam.

16 Sluiting kantine
Een vereniging kan haar kantine sluiten een half uur na beëindiging van de laatste partij van een
speeldag.
Daarbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden in de gemeentelijke drank- en
horecavergunning van de ontvangende vereniging.
17 Ten slotte
De deelnemers houden zich aan de huisregels van de ontvangende verenigingen.
18 Slotbepaling
Bij calamiteiten en in omstandigheden waarin de regelgeving voor de Zomer Triplette Competitie
niet voorziet, beslist het districtsteam c.q. de coördinator wedstrijdzaken.

