Regio Zomer Competitie
Voorwoord
Voor u ligt de derde uitgave van de brochure met betrekking tot de Regio Zomer Competitie
(RZC) welke gehouden wordt binnen onze "oud" afdeling 5.
In 2019 wordt gespeeld volgens het Reglement Petanque.
In deze brochure heeft de organisatie van de RZC een aantal gegevens verzameld over de
competitie .
Lees de brochure goed door zodat u weet welke regels er van toepassing zijn, en waar,
wanneer en tegen wie u moet gaan spelen.
De organisatie van de Regio Zomer Competitie wenst u een prettige, spannende en vooral
sportieve competitie toe.
1. Organisatie
Willem Walraven 06-53517515
Ben Broekmeijer 06-31908708
Mascha Broekmeijer 06-30861918

Algemene organisatie:
Digitaal verwerken van de uitslagen:
Dagorganisatie:
De dagleiding is in handen van:
Datum
Locatie

Mascha Broekmeijer
Organiserende vereniging
Wedstrijdleiding

Scheidsrechter

19 mei 2019

Oss

Willem Walraven/ Mascha Broekmeijer

H Bouman/ H Goedhart

2 juni 2019

Huissen

Mascha Broekmeijer

Hans Bouman

2 juni 2019

Berlicum

Willem Walraven

?????

16 juni 2019 St Michielsgestel

Willem Walraven/ Mascha Broekmeijer

H Bouman/ A v/d Pol

30 juni 2019

Willem Walraven/ Mascha Broekmeijer

Hans Bouman

reservedag

2. Competitiegegevens
Hoofdklasse
14 equipes

1e klasse
14 equipes

2e klasse
13 equipes

3e klasse
12 equipes

Kijk goed na in welke klasse uw triplet is ingedeeld.
Opgelet: Voor de 2e- en 3e klasse is er een afwijkend speelschema.
Namen, nummering en poule-indeling vindt u op aparte werkbladen.
3. Speeldata, locatie
DATUM
19 mei 2019
2 juni 2019
2 juni 2019
16 juni 2019
30 juni 2019

LOCATIE
KLASSEN
Oss
Alle klassen
Huissen
Hoofd- en eerste klasse
Berlicum
Tweede- en derde klasse
St Michielsgestel
Alle klassen
De reservedag wordt, zo mogelijk, gespeeld op de locatie waar de reguliere
speeldag is uitgevallen.

4. Locatiegegevens
LOCATIE
Boules de Boeuf
JBC Lingewaard
Mooie Boule
t Dupke

ADRES
Macharenseweg 20, 5346 JM Oss
Kampstuk 23, 6852 AC Huissen
Groenstraat 14C, 5258 TH Berlicum
Zegenwerp 1C, 5271 NC St Michielsgestel

TELEFOON
0412-652581
06-23533523
073-8221408
073-5514683

5. Afgelastingen
De beslissing over een eventuele afgelasting ligt bij de organisatie van de RZC, Ben en Mascha
Broekmeijer en Willem Walraven.
Deze wordt genomen voor 8:30 uur op de ochtend van de betreffende speeldag.
Tussen 8:30 en 8:45 uur wordt een bericht van afgelasting per mail verzonden naar de
teamcaptains waarvan een mailadres bij de organisatie bekend is.
Uiterlijk om 8:45 uur wordt dit, indien van toepassing, ook op de websites van Amicale Cuijk en
Le Cateau geplaatst. Kijk dus op www.amicalecuijk.nl of www.lechateau-wijchen.nl Het zal dan
boven in de balk scrollen.
6. Toelichting - werkbladen Poulesindeling
In de eerste kolom vindt u de equipenummers aangegeven.
Het equipenummer is terug te vinden op de werkbladen poulesindeling, het betreft hier het
nummer dat GROOT staat aangegeven vóór de naam van de vereniging.
Dit nummer is later terug te vinden in de standenlijsten.
Het nummer achter de verenigingsnaam geeft de nummering binnen de eigen vereniging aan.
VERGIST U ZICH DUS NIET!
7. Melden op de speeldag
Alle equipes dienen om uiterlijk 10:00 uur aanwezig te zijn om de volgende zaken af te kunnen
wikkelen:
* Licentie-inname
Elke speeldag dienen de volledige equipes zich te melden bij de wedstrijdtafel met een
enveloppe met daarop vermeldt:
* Het equipenummer
* De namen van de spelers van die speeldag met licentienummers
In de enveloppe dienen zich de licenties te bevinden van de spelers welke die dag spelen
Afhalen van de wedstrijdkaarten
Het opzoeken van uw eerste tegenstander. Met de eerste partij wordt steeds om 10:30 uur
*
begonnen
WEES DUS TIJDIG AANWEZIG, ZODAT ALLES VLOT VERLOOPT!
*

De licenties worden pas aan het einde van de speeldag, bij het inleveren van de wedstrijdkaart,
weer terug gegeven.
8. Toelichting op art. 2.5.2. van het reglement

De equipes die zich met 4 personen hebben opgegeven mogen op een wedstrijddag uit 4
personen kiezen, wie welke partij speelt. Dit betekent dat elke partij een andere
teamsamenstelling mag/kan hebben.
De equipes die zich met 3 personen hebben opgegeven kunnen/mogen geen 4e persoon aan
hun equipe toevoegen, de 3 personen dienen alle partijen te spelen.
9. Toelichting op art. 6 van het reglement
Men dient zich te houden aan de huisregels van de locatie waar u te gast bent.
Het zelf meebrengen van alcoholische draken is niet toegestaan.
10.Arbitrage
De arbitrage is in handen van een officiële scheidsrechter
11.Betaling Competitiegelden:
De betaling van € 15,- dient voor aanvang van de competitie betaald te worden door middel van
een rekening die uw penningmeester krijgt van de NJBB. Het inschrijfgeld wordt nog steeds
gebruikt voor een lekker hapje bij de koffie en tijdens de wedstrijden door!!!!
De wedstrijdleiding van de Regio Zomer Competitie wenst U allen een gezellig toernooi!!!
Ben& Mascha Broekmeijer & Willem Walraven

