GRAND
CRU ’82

REGLEMENT WINTER DOUBLETTEN COMPETITIE

APRIL 2013

Goedgekeurd door het bestuur op 4 februari 2013;
inwerkingtredend op 1 april 2013.

Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque van de
NJBB van toepassing.
Artikel 1
1.1
1.2
1.3
1.4

De Winter Doubletten Competitie (verder aangeduid als WDC) wordt jaarlijks gehouden.
De WDC wordt georganiseerd door de wedstrijdcommissie van JBV Grand Cru ’82 (verder aangeduid als
“de wedstrijdcommissie”).
De competitie wordt gespeeld tussen 1 januari en 1 april.
Er wordt gespeeld op dinsdagmiddagen, dinsdagavonden, donderdagmiddagen en zondagmiddagen.

Artikel 2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5

2.6

3.3

Deelname en toegankelijkheid

De WDC staat open voor ten hoogste 50 doublettes.
De WDC staat open voor spelers die lid zijn van Jeu de Boulesvereniging Grand Cru ’82.
De wedstrijdcommissie hangt voor 1 december de aankondiging voor de WDC met de intekenlijsten op het
mededelingenbord.
Een doublette kan zich aanmelden voor de dinsdagmiddagen, de dinsdagavonden, de
donderdagmiddagen of de zondagmiddagen, mits er nog geen 10 teams zijn ingeschreven voor de
dinsdagmiddagen, dinsdagavonden of zondagmiddagen, respectievelijk 20 voor de donderdagmiddagen.
Een speler kan zich slechts één maal voor de WDC opgeven.
Indien zich voor de donderdagmiddagen meer dan 10 equipes aanmelden, zullen de equipes evenredig
verdeeld worden over twee poules. Deze poules spelen op verschillende donderdagen.
Een equipe kan, na goedkeuring van de wedstrijdcommissie, ruilen met een equipe uit de andere
donderdagmiddagpoule mits dit niet later dan 7 dagen voor aanvang van de eerste wedstrijddag wordt
aangevraagd.
De inschrijftermijn sluit 14 dagen voor aanvang van de eerste wedstrijddag.
Als een equipe zich voor de sluitingsdatum niet heeft teruggetrokken verplicht deze zich de gehele
competitie uit te spelen, inclusief de finaledag.
Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de eerste wedstrijddag publiceert de wedstrijdcommissie het
speelschema met de vermelding hoeveel teams per poule zich zullen plaatsen voor de finaledag.
Een doublette dat alle partijen van een bepaalde speeldag niet heeft gespeeld wordt van verdere deelname
uitgesloten. Een doublette dat wel tenminste een partij op een speeldag heeft gespeeld, maar een andere
partij of andere partijen niet heeft gespeeld, verliest deze partij of partijen met 0-13. De equipe waartegen
had moeten worden gespeeld, wint de partij met 13-0.
Wordt een doublette teruggetrokken of van verdere deelname aan de competitie uitgesloten, dan worden
alle door dit doublette gespeelde partijen als niet gespeeld beschouwd.

Artikel 3
3.1
3.2

Inleiding

Vervangers en invallers

Een vervanger is toegestaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 van het spelreglement.
Op ten hoogste twee voorrondedagen is één invaller per equipe toegestaan. Deze invaller mag niet reeds
als behorend tot een ander equipe voor de WDC zijn ingeschreven.
Op de finaledag zijn invallers niet toegestaan.

Artikel 4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.3.5

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5

Op de voorrondedagen wordt gespeeld volgens een competitiesysteem.
Voor het klassement gelden de volgende bepalingen:
De rangschikking in de poules na de laatste speeldag wordt in eerste instantie bepaald door het aantal
gewonnen partijen.
Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer doublettes gelijk is, zijn voor de rangschikking
achtereenvolgens de volgende criteria van kracht:
a.
het onderlinge resultaat (het verschil van het aantal gewonnen en verloren partijen tegen de
betreffende doublettes);
b.
het onderlinge saldo (het verschil van het aantal voor- en tegenpunten uit de partijen tegen de
betreffende doublettes);
c.
het algemene saldo (het verschil van het aantal voor- en tegenpunten uit alle gespeelde partijen);
d.
als ook dat laatste gelijk is, worden – als de te bepalen volgorde gevolgen kan hebben –
beslissingspartijen vastgesteld.
Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald van een kleiner aantal
doublettes, worden bovenstaande criteria opnieuw in dezelfde volgorde toegepast.
In totaal plaatsen 16 doublettes zich voor de finaledag.
Het aantal doublettes dat zich per poule plaatst voor de finaledag is 16 gedeeld door het totaal aantal
doublettes dat zich voor de WDC heeft ingeschreven, vermenigvuldigd met het aantal doublettes in de
betreffende poule, afgerond naar gehele getallen.
Indien het totaal aantal doublettes dat zich, naar aanleiding van de berekening in artikel 4.3.1, plaatst voor
de finaledag niet gelijk is aan 16, dan zal in de poule waar het afrondingsverschil het grootst is een
correctie worden toegepast om op een totaal van 16 doublettes te komen.
Indien er meerdere poules zijn waarbij de grootste afrondingsverschillen gelijk zijn, dan wordt de correctie
toegepast op een poule die daarna het grootste afrondingsverschil heeft.
Als blijkt dat in een bepaalde poule, na de berekening van artikel 4.3.1 en de eventuele toegepaste
correcties, het aantal doublettes dat zich plaatst voor de finaledag gelijk is aan het aantal ingeschreven
doublettes in de betreffende poule, dan worden er in die poule geen voorronden gespeeld en plaatsen alle
doublettes zich automatisch voor de finaledag.
Als een equipe zich terugtrekt van deelname aan de finaledag terwijl deze zich daarvoor wel had geplaatst,
dan wordt aan de hand van de berekening in artikel 4.3.1 opnieuw bepaald hoeveel doublettes zich per
poule plaatsen voor de finaledag.
Op de finaledag is het wedstrijdsysteem gebaseerd op rechtstreekse eliminatie.
De indeling voor de eerste wedstrijdronde vindt plaats door middel van loting.
Vanaf de tweede wedstrijdronde wordt gespeeld volgens een vaststaand rooster.
De winnaars van de eerste wedstrijdronde gaan over naar het hoofdtoernooi, de verliezers van de eerste
wedstrijdronde gaan over naar het troosttoernooi.
De verliezers van het hoofdtoernooi en het troosttoernooi gaan over naar respectievelijk de
complementaire-A en de complementaire-B.
Indien op grond van het aantal deelnemende doublettes vrije wedstrijdronden noodzakelijk zijn, kan elk
doublette slechts één maal een vrije ronde krijgen.
De winnaar heeft recht op het dragen van de titel “Winter Doubletten Kampioen” en krijgt een vermelding
op de eregalerij.

Artikel 5
5.1

5.2
5.3

Wedstrijdsysteem

Onvoorziene zaken

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin onmiddellijk een voorziening dient te worden
getroffen, beslist op de voorrondedagen het bestuur; op de finaledag beslist het bestuur na overleg met de
wedstrijdleider.
In de gevallen, waarin geen onmiddellijke voorziening nodig is, beslist het bestuur, gehoord de technische
commissie en de wedstrijdcommissie.
Het bestuur maakt onverwijld na het nemen van de beslissing als bedoeld in Artikel 5.2 hiervan melding
aan belanghebbenden.

Artikel 6

Wijzigingen van dit reglement

Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door het bestuur.
Artikel 7

Inwerkingtreding

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari 2013 en treedt in werking per 1 april 2013.

