AVONDDOUBLETTENCOMPETITIE
(ADC)
DISTRICT WEST
REGLEMENT 20 april 2018
Vastgesteld door het Districtsteam van de NJBB- District-West op 20 april 2018
In werking tredend 1 mei 2018
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald,
zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque van toepassing.
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INLEIDING
De avonddoublettencompetitie (verder aangeduid als ADC) van District West wordt jaarlijks
gespeeld in de periode van 1 mei tot 1 juli.
De ADC wordt op dinsdagavonden gespeeld.
Jaarlijks wordt tevens een reservedag ingepland, waarop als gevolg van niet-voorzienbare
omstandigheden niet gespeelde partijen worden ingehaald.
De ADC wordt gespeeld op één of meer locatie(s), die door de wedstrijdcommissie van
District West wordt (worden) toegewezen.
DEELNAME EN TOEGANKELIJKHEID
De ADC staat open voor equipes bestaande uit twee spelers, die in het bezit zijn van een
Nederlandse W- of J-licentie en een bewijs van lidmaatschap bij een van de verenigingen die
zijn aangesloten bij District West van de NJBB.
De deelnemers moeten elke speelavond hun licentie en indien van toepassing hun
lidmaatschapsbewijs tonen. Het niet kunnen tonen van de licentie leidt tot uitsluiting van
deelname aan de wedstrijd van die competitiedag.
INSCHRIJVING
De organisator stuurt voor 1 februari de uitnodigingen met het inschrijfformulier naar alle
verenigingen in District West.
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 formulier de namen van de deelnemers van een equipe in met
hun licentienummers en, indien een van de deelnemers geen lid is bij de betreffende
vereniging, de naam van zijn vereniging.
De inschrijftermijn sluit op 1 maart.
Uiterlijk een week voor aanvang van de eerste speelavond worden de poule-indeling, de
samenstellingen van de equipes en de speellocaties bekendgemaakt aan de verenigingen
van de deelnemende equipes.
INDELING
Alle poules van de ADC zijn samengesteld uit – voor zover mogelijk – ten hoogste tien en ten
minste acht equipes.
De indeling in poules en het speelschema in de poules komen tot stand door middel van
loting voorafgaande aan de eerste speeldag; deze geschiedt onder auspiciën van de
wedstrijdcommissie van District West.
Equipes die het voorgaande jaar in de finalepoule A gespeeld hebben worden zoveel
mogelijk verspreid over de voorrondepoules.
Equipes door een en dezelfde vereniging ingeschreven worden zoveel mogelijk in
verschillende poules ingedeeld.
Indien zulke equipes toch in éénzelfde poule zijn ingedeeld dienen zij elkaar zo vroeg
mogelijk te ontmoeten. Dit laatste geldt ook voor de finalepoules.
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DATA EN LOCATIES
De speeldata zijn te vinden in de toernooikalender van District West en op de uitnodiging
zoals genoemd in 3.1.1.
Verenigingen kunnen, samen met de inschrijving van deelnemers, kenbaar maken dat zij een
avond gastheer wensen te zijn. Hierbij kunnen zij een eerste en tweede voorkeur uitspreken
voor een bepaalde speelavond.
De organisator kent de locaties toe aan de hand van de aanvragen van de deelnemende
verenigingen. Hierbij wordt tevens zoveel mogelijk rekening gehouden met de data waarop
verenigingen in de voorgaande jaren gastheer van de ADC zijn geweest.
INVALLERS EN VERVANGERS
Op maximaal drie ADC-avonden kan er in een equipe voor één speler worden ingevallen,
met dien verstande, dat tijdens de voorronde en de finaleronde afzonderlijk ten hoogste twee
keer kan worden ingevallen; een dergelijke invaller dient schriftelijk te worden gemeld bij de
wedstrijdleider voor aanvang van de eerste partij.
Invallers dienen te voldoen aan het bepaalde in artikel 2 van dit reglement.
Eén vervanger per equipe is toegestaan.
Bij ongeval of ziekte, opgetreden na het begin van de eerste partij kan door de
wedstrijdleiding worden afgeweken van de bepalingen in dit artikel.
MELDEN EN AANVANG, AFWEZIGHEID VAN SPELERS
De equipeleiders dienen zich tot uiterlijk een kwartier voor de vastgestelde aanvangstijd te
melden bij de wedstrijdleiding.
De aanvangstijd van de wedstrijden op iedere speelavond is 19:30 uur.
Bij te laat komen of afwezigheid geldt:
Equipes die 5 minuten na aanvangstijd niet op het speelterrein aanwezig zijn, krijgen 1
strafpunt dat ten goede komt aan het wachtende equipe; daarna komt er voor elke 5 minuten
afwezigheid een strafpunt bij.
Indien een equipe een half uur na aanvangstijd nog niet aanwezig is, wordt de partij met 0-13
verloren verklaard, terwijl de tegenstanders met 13-0 winnen.
Hetzelfde geldt voor de tweede en derde partij, waarvoor als aanvangstijden respectievelijk
20:45 uur en 22:00 uur gelden.
Een onvolledige equipe mag aan de partij beginnen zonder op een afwezige speler te
wachten, maar speelt dan zonder zijn boules.
Indien een equipe om 22:30 uur nog niet aanwezig is, wordt deze equipe van verdere
deelneming aan de ADC uitgesloten en treedt artikel 10.1.1 in werking.
Alleen in geval van overtuigend bewezen overmacht en als naar het oordeel van de
wedstrijdleiding de mogelijkheid bestaat een of meerdere partijen alsnog te laten spelen, kan
van bovenstaande bepalingen worden afgeweken.
WEDSTRIJDSYSTEEM
De wedstrijden in de voorrondepoules vinden plaats gedurende de eerste drie speelavonden,
voor zover mogelijk. Als de grootte van de voorrondepoules afwijkt van het in artikel 4.1
genoemde streven, kan dit worden verkleind naar twee of vergroot naar vier avonden.
Op de resterende speelavonden worden de wedstrijden in de finalepoules afgewerkt.
Zowel in de voorronde- als in de finalepoules wordt gespeeld volgens een procedure waarbij
alle equipes elkaar volgens een tevoren opgesteld rooster éénmaal zullen ontmoeten.
Alle partijen worden beperkt in de tijdsduur, tot maximaal 45 minuten basisspeeltijd plus
maximaal 2 werprondes. Hierbij worden de volgende regels in acht genomen:
Alle partijen van een speelronde beginnen op hetzelfde moment, door de scheidsrechter
aangegeven door middel van een fluitsignaal.
Als aanvangstijd van de partijen gelden de richttijden genoemd in de artikelen 7.2 en 7.3.3.
(Deze richttijden zijn gebaseerd op maximaal 1 uur speeltijd per speelronde, en een kwartier rust
tussen twee speelronden.)
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Reglement

De scheidsrechter kan van de richttijden afwijken indien:
a. alle partijen van een speelronde meer dan een half uur of meer vóór de richttijd van de
volgende speelronde zijn afgerond;
Avonddoublettencompetitie NJBB-District West

Versie: 1.0

8.4.4.
8.4.5.
8.4.6.
8.4.7.
8.4.8.

b. één of meer partijen van een speelronde aanmerkelijk langer duren dan 1 uur, ten
gevolge van het spelen van extra werprondes (zie lid 8.4.8)
Een partij eindigt zodra één van beide equipes 13 punten heeft behaald; dit geldt zowel
tijdens de basisspeeltijd als tijdens de eventuele extra werprondes.
De scheidsrechter geeft het verstrijken van de basisspeeltijd aan, opnieuw door middel van
een fluitsignaal.
In partijen die nog bezig zijn wanneer het fluitsignaal klinkt, wordt de werpronde afgemaakt.
Indien de partij dan niet geëindigd is, worden nog 1 of 2 werprondes gespeeld.
Indien de stand na 2 extra werprondes gelijk is, worden extra werprondes gespeeld tot één
van de partijen een of meer punten maakt, en daarmee de partij wint.
Indien de volgende speelronde door die partij(en) niet op de richttijd kan aanvangen, geldt:
a. de aanvangstijd van de volgende speelronde wordt gesteld op minimaal 5 en maximaal
10 minuten na afloop van de laatste partij van de voorgaande speelronde;
b. deze afwijkende aanvangstijd wordt onverwijld door de scheidsrechter aan de
deelnemers meegedeeld;
c. equipes die betrokken zijn bij partijen die een speelronde hebben doen uitlopen,
moeten derhalve genoegen nemen met een kortere rustpauze tussen de „verlengde” partij
en de volgende speelronde.
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RANGSCHIKKING
Rangschikking vindt plaats aan de hand van, in onderstaande volgorde:
a. het aantal verloren partijen;
b. het algemeen saldo (zie lid 9.2);
c. het onderling resultaat en saldo;
d. indien van toepassing: loting.
Indien de voorrondepoules van ongelijke grootte zijn, wordt het algemeen saldo van de
kleinere poules gedeeld door het aantal gespeelde partijen in die poule en vermenigvuldigd
met het aantal gespeelde partijen in de grootste poules, teneinde de resultaten beter te
kunnen vergelijken.
De winnende equipe in elke voorrondepoule plaatst zich voor de finalepoule A.
Alle overige equipes worden op één volgorde gezet en vullen de resterende finaleplaatsen
van bovenaf op.
Binnen de finalepoules wordt gerangschikt volgens:
a. het aantal gewonnen partijen;
b. het onderling resultaat;
c. het onderling saldo; en
d. het algemeen saldo.
Een eventuele loting wordt uitgevoerd door de wedstrijdleider in aanwezigheid van de
scheidsrechter en de leiders van de betrokken equipes.
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SANCTIES

Met het verstrekken van de in artikel 3.1.2 van dit reglement bedoelde opgave nemen de
verenigingen de verplichting op zich dat de door de vereniging aangemelde equipes de
competitie tot het einde toe te spelen.
Wordt een equipe toch teruggetrokken of van verdere deelneming aan de ADC uitgesloten,
dan worden alle door deze equipe gespeelde partijen in de betreffende poule als niet
gespeeld beschouwd en wordt deze equipe teruggezet naar de laatste plaats in de pouleeindrangschikking.
Zulks zal ook geschieden ten aanzien van een equipe die drie of meer partijen in de totale
ADC niet heeft gespeeld, dan wel een ADC-avond niet is verschenen, voor zover de
organisator daarvoor geen ontheffing heeft verleend.
In de gevallen genoemd in de leden 10.1.1 en 10.1.2 heeft de organisator de bevoegdheid
één of beide spelers van de equipe uit te sluiten voor de volgende ADC.

ARTIKEL 11

SLOTBEPALING

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