NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND
(NJBB)

District Oost
Reglement districtscompetities
Triplette (zomer) en
Doublette (winter)

Districtscompetities district oost
Algemene regels van de districtscompetitie
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld voor een equipe dient vóór aanvang van de
competitie te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de NJBB.
Indien niet, is deze equipe niet gerechtigd om deel te nemen.
Inschrijfgeld triplettecompetitie € 30 per equipe en voor doublettecompetitie € 25.
Gedragregels: De deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van de
ontvangende verenigingen.
Licenties: De equipeleider dient zich ten minste een kwartier voor het
aanvangstijdstip te melden bij de wedstrijdleiding om de licenties van de equipe te
tonen en de wedstrijdkaart in ontvangst te nemen. Daarbij dient tevens een
eventuele vervanger of invaller te worden opgegeven. Vanwege de wetgeving dient
iedere deelnemer tevens een identiteitsbewijs te kunnen tonen.
Kleding: Het is gewenst om per equipe in uniforme bovenkleding te spelen.
Rustpauze: Na elke partij is een rustpauze toegestaan van maximaal vijftien
minuten. De wedstrijdleiding en scheidsrechter is bevoegd daarop toe te zien.
Afgelasting: Bij hoge uitzondering kan een wedstrijddag worden uitgesteld. Als dat
vooraf niet is aangegeven dienen de deelnemers wel tijdig aanwezig te zijn.
Er kan eventueel later worden begonnen of er kunnen minder partijen worden
gespeeld. Indien de vereniging op wier accommodatie de speeldag plaatsheeft
beschikt over een overdekte speelruimte, kan worden besloten de wedstrijden naar
die ruimte te verplaatsen. De beslissingen in deze worden genomen door de
wedstrijdleiding in overleg met de scheidsrechter en de jury.
Alcohol: Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens wedstrijden.
Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.
Roken en mobiele telefoons: Roken én het gebruik van mobiele telefoons tijdens
wedstrijden is niet toegestaan. Daarnaast wordt iedereen dringend verzocht op het
speelterrein het gebruik van mobiele telefoons zo veel mogelijk te beperken.
Sancties: Aan equipes, leden van equipes of verenigingen die zich niet houden aan
de regelgeving van de district competitie kunnen sancties worden opgelegd, zulks
ter beoordeling van het districtsteam.
Hierbij wordt ook gekeken naar het tuchtreglement van de NJBB.
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Reglement districtscompetitie oost

1. ARTIKEL 1 Inleiding
1.1 De districtscompetitie voor verenigingen uit district oost (DC) wordt jaarlijks
georganiseerd door het districtsteam of in opdracht van het team.
1.2 De DC wordt gespeeld in klassen, elk bestaande uit poules.
1.3 De plaatsen en klasseringen die door de equipes zijn behaald, komen toe aan
de vereniging van de equipe.
1.4 De DC tripllette wordt gespeeld op drie speeldagen tussen 1 apr en 1 okt.
De DC doublette wordt gespeeld op 3 dagen tussen 1 okt en 1 apr.
1.5 Er wordt een reservespeeldag vastgesteld om als gevolg van afgelastingen niet
gespeelde partijen te kunnen inhalen.

2. ARTIKEL 2 Deelname en toegankelijkheid
2.1 Inschrijving verplicht tot deelname.
2.2 Iedere deelnemer van een equipe dient lid te zijn van de vereniging voor welke
de equipe uitkomt en kan maar voor één vereniging uitkomen.
2.3 Equipes worden door de vereniging waarvoor ze uitkomen aangemeld in
rangorde en worden geplaatst in de voor de vereniging beschikbare plaatsen of
in de laagste klasse.
2.4 Een equipe dat meer dan drie partijen in de totale competitie niet heeft
gespeeld wordt van verdere deelname uitgesloten.
2.5 Wordt een equipe teruggetrokken of van verdere deelname aan de competitie
uitgesloten, dan worden alle door dit equipe gespeelde partijen als niet
gespeeld beschouwd en uit de uitslag genomen.

3. ARTIKEL 3 Invallers en vervangers
3.1 Een vervanger binnen een ingeschreven equipe moet voor de eerste wedstrijd
van de eerste speeldag schriftelijk bij de wedstrijdleider worden gemeld.
3.2 Op elke speeldag is één invaller per equipe toegestaan.
3.3 In uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijdleiding toestaan dat een equipe met
twee invallers speelt.
3.4 De invaller(s) dient (dienen) schriftelijk te worden gemeld bij de wedstrijdleiding
vóór aanvang van de eerste partij van die wedstrijddag.
3.5 Een invaller kan meerdere keren invallen, maar niet in een lagere klasse dan
waar hij eerder is ingevallen en alleen voor één vereniging.
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4. ARTIKEL 4 Loting en plaatsing
4.1 De indeling binnen de klassen vindt plaats onder auspiciën van de
organiserende commissie / het districtsteam.
4.2 Bij de indeling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat equipes van één en
dezelfde vereniging in dezelfde competitie–poule worden ingedeeld.
4.3 Indien twee of meer equipes van één en dezelfde vereniging in eenzelfde poule
zijn ingedeeld, ontmoeten zij elkaar zo vroeg mogelijk in de competitie.
4.4 In de poules wordt gespeeld volgens een vooraf vastgesteld schema, waarbij
alle equipes elkaar zo veel mogelijk éénmaal ontmoeten.
4.5 De organisator maakt uiterlijk tien dagen voor de eerste speeldag de indeling
aan de deelnemende verenigingen bekend.

5. ARTIKEL 5 Wedstrijdsysteem
5.1 De poules in de DC triplette zijn als volgt over de klassen en niveaus verdeeld:
1 eerste klasse poule, 2 tweede klasse poules, 4 derde klasse poules enz.
Poules bestaan in principe uit 16 triplettes.
Afwijkingen daarvan vinden zo veel mogelijk plaats in de lagere klassen.
5.2 De poules in de DC doublette zijn als volgt over de klassen en niveaus
verdeeld: 1 eerste klasse poule, 1 tweede klasse poule enz.
Poules bestaan in principe uit 12 equipes.
Afwijkingen daarvan vinden zo veel mogelijk plaats in de lagere klassen.
2022 is een overgangsjaar om tot deze indeling te komen.

6. Artikel 6 Klassering
6.1 De rangschikking in de poules na de laatste speeldag wordt in eerste instantie
bepaald door het aantal gewonnen partijen.
6.2 Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer equipes gelijk is, wordt
gekeken naar het onderling resultaat en vervolgens naar het onderling saldo.
6.3 Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald
van een kleiner aantal equipes, worden de criteria opnieuw in dezelfde volgorde
toegepast.
6.4 Als ook het algemene saldo gelijk is, worden zo nodig beslissingspartijen
vastgesteld.
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7. Verwerking van de uitslagen
7.1 Onmiddellijk na afloop van iedere gespeelde wedstrijd dienen de beide
equipeleiders de correcte uitslag door te geven aan de wedstrijdleider.
7.2 Na afloop van de laatste wedstrijd moeten de wedstrijdkaarten volledig en juist
ingevuld worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
7.3 Een niet gespeelde partij eindigt voor de afwezige equipe in 0-13 en voor de
tegenstander in 13-6.

8. Resultaat, Promotie en degradatie
8.1 De equipe die in de eerste klasse als eerste eindigt ontvangt de wisseltrofee.
In de hoogste klasse hebben de eerste drie prijs. (Sportprijzen)
In de lagere klassen kan daarvan worden afgeweken.
8.2 Het aantal prijzen en promoties wordt vooraf bepaald en gecommuniceerd.
8.3 In de tweede klasse en lager promoveren zo veel mogelijk de eerste 3 van
iedere poule.
8.4 Vanuit de bovenliggende klasse degraderen er net zo veel als dat er vanuit de
onderliggende klasse promoveren.
8.5 In iedere 2e klasse en lager wordt een ranglijst opgemaakt vanaf de plekken die
niet zijn gepromoveerd.
8.6 Degradanten komen in de ranglijst op de laagste plekken in de onderliggende
klasse.
8.7 De ranglijst van een klasse met meerdere poules wordt bepaald door het aantal
winstpartijen en het saldo van equipes op eenzelfde plek.
8.8 In geval bij de volgende editie van de competitie blijkt dat er onvoldoende
inschrijvingen zijn om alle plaatsen in een klasse te bezetten worden deze
opgevuld door extra promotie aan de hand van de ranglijst.

9. Slotbepaling
9.1 Bij calamiteiten en in omstandigheden waarin de regelgeving voor de district
competitie niet voorziet, beslist het districtsteam.
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