Regelgeving Districtskampioenschap Doubletten
Begripsbepalingen
Primaire licentie: Het eerste lidmaatschap bij een vereniging (P-licentie).
Extra licentie: Een tweede lidmaatschap bij een andere vereniging (E-licentie).
Licentiehouder: Een persoon die in het bezit is van een document als beschreven in artikel 23 van het
Huishoudelijk Reglement van de NJBB.
Speler: Een houder van een P- of E-licentie van een vereniging in het NJBB-district Noord.
Deelnemer: Een door een vereniging ingeschreven speler van een equipe of een clubteam.
Equipe: Een doublette of een triplette.
Clubteam: Een combinatie van enkelspelers, doubletten en tripletten.
Vervanger: Een licentiehouder die een eerder ingeschreven deelnemer vervangt voor een gehele
competitie.
Invaller: Een licentiehouder die invalt voor een eerder ingeschreven deelnemer voor enige speeldag
van een competitie.
Regelgeving
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Inleiding
De regelgeving voor het Doublettekampioenschap van het district is voor een groot deel gebaseerd op het reglement voor het Nationaal Kampioenschap Doubletten van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Daarnaast zijn de algemeen bekende en regarderende regels en afspraken binnen de petanquesport van toepassing.
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, is het Toernooiregelement Petanque van
de NJBB van toepassing.
Algemeen
Het Doublettekampioenschap van het district wordt jaarlijks gehouden.
Het districtsteam is belast met de organisatie van het kampioenschap en kan dit mandateren aan een aan te stellen organisator.
Jaarlijks wordt een reserve-speeldag vastgesteld om als gevolg van afgelasting de speeldag
te kunnen inhalen.
Een equipe wijst voorafgaande aan de wedstrijd een captain aan.
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.
Het is niet toegestaan tijdens de partijen alcohol te gebruiken, te roken of gebruik te maken
van mobiele telefoons.
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Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt twintig (20) euro per equipe.
De deelnemende verenigingen ontvangen een factuur van de NJBB.
Het inschrijfgeld voor een equipe dient te worden overgemaakt naar de bankrekening van
de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
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Toewijzing locatie
Verenigingen waarvan equipes deelnemen aan het kampioenschap kunnen hun accommodatie kandideren voor de speeldag.
De vereniging waaraan de speeldag door het districtsteam is toegewezen, is verantwoordelijk en draagt zorg voor de aanwezigheid van een wedstrijdleider en een scheidsrechter.
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Licenties
Deelnemers moeten hun licentie kunnen tonen.
Ingevolge de regarderende wetgeving moet iedere deelnemer tevens een identiteitsbewijs
kunnen tonen.
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Uniforme kleding
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 zodanig gelijk is dat daaruit blijkt dat de spelers een eenheid
vormen, onverminderd het gestelde in artikel 39 van het Reglement voor de Petanquesport.
De beoordeling of kan worden afgeweken van uniforme kleding is voorbehouden aan de
scheidsrechter na overleg met de wedstrijdleider.
Bij ontstentenis van een scheidsrechter ligt deze beoordeling bij de wedstrijdleider of de organisator.
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Deelname en toegankelijkheid
Het kampioenschap staat open voor een onbeperkt aantal equipes.
De deelnemers zijn in het bezit van een door de NJBB verstrekte licentie.
Een equipe bestaat uit twee (2) spelers die een P-licentie van een vereniging uit het District
Noord bezitten.
De verenigingen nemen de verplichting op zich, dat alle namens deze vereniging uitkomende deelnemers het kampioenschap tot het einde toe uitspelen.
Vervangers en invallers
Vervangers zijn toegestaan.
Het inzetten van een vervanger wordt vóór aanvang van het kampioenschap schriftelijk aan
de organisator gemeld.
Invallers zijn niet toegestaan.
Sancties
Aan equipes, leden van equipes of verenigingen die zich niet houden aan de regelgeving van
het Doublettekampioenschap van het district kunnen sancties worden opgelegd, zulks ter
beoordeling van het districtsteam.
Onbekendheid met of onwetendheid van de regelgeving kan niet worden aangewend als excuus of argument voor overtreding van de regels.
Indeling
Equipes van één (1) en dezelfde vereniging worden bij de voorronde – als daartoe de mogelijkheid bestaat – verspreid over verschillende Franse poules.
Equipes die zich een kwartier voor aanvang nog niet hebben gemeld bij de wedstrijdleiding,
zijn uitgesloten van deelname.
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Tijdschema
De deelnemers zijn om 9.45 uur aanwezig.
De wedstrijden beginnen in principe om 10.00 uur.
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Wedstrijdsysteem
Het wedstrijdsysteem wordt bepaald en vastgesteld aan de hand van het aantal ingeschreven equipes.
Indien mogelijk wordt gespeeld op basis van voorronden met Franse poules en vervolgens
eindronden en complementaires.
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Het vastgestelde wedstrijdsysteem wordt onverwijld ter kennis gebracht van de verenigingen waarvan leden deelnemen aan het kampioenschap.
De wedstrijdleiding kan besluiten om aan equipes banen toe te wijzen.
Indien op grond van het aantal deelnemende equipes vrije wedstrijdronden noodzakelijk
zijn, kan elke equipe slechts één keer een vrije ronde krijgen.
Afgelasting
Bij hoge uitzondering kan de speeldag worden uitgesteld.
In geval van slechte weersomstandigheden zijn de deelnemers wel tijdig aanwezig.
Er kan eventueel later worden begonnen of er kunnen minder partijen worden gespeeld.
Indien de ontvangende vereniging beschikt over een overdekte speelruimte, kan worden besloten de wedstrijden naar die ruimte te verplaatsen.
De beslissingen in dezen worden genomen door de wedstrijdleiding in overleg met de
scheidsrechter en de jury.
Prijzen
De spelers van een equipe die in de eindrangschikking van haar poule op de eerste, tweede
of derde plaats eindigt, ontvangen een medaille.
Prijzen die niet in ontvangst worden genomen, vervallen aan het district.
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Sluiting kantine
De ontvangende vereniging kan haar kantine sluiten een half uur na beëindiging van de laatste partij
van de speeldag.
Daarbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden in de gemeentelijke drank- en horecavergunning van de vereniging.
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Ten slotte
De deelnemers houden zich aan de huisregels van de ontvangende vereniging.
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Slotbepaling
Bij calamiteiten en in omstandigheden waarin de regelgeving voor het kampioenschap niet voorziet,
beslist het districtsteam c.q. de coördinator wedstrijdzaken of de wedstrijdleiding.
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