
Mededelingen Wedstrijdcommissie 17 augustus 2020. 
 
De Wedstrijdcommissie heeft t.g.v. de Corona pandemie besloten om voor de 
komende periode 26 augustus t/m 21 oktober het wedstrijdprogramma op de 
woensdagavonden iets aan te passen. 
Besloten is het Euro toernooi en de Doublettencompetitie te laten vervallen 
hiervoor komt de Trio competitie in de plaats. 
De Wedstrijdcommissie hanteert onderstaand Reglement voor deze 
competitie. 
 

Reglement van de TRIO competitie. 

 Aanmelden per speelavond via On Tip ( site ’n Boel Plezier) voor 18:00 
uur . 

 De competitie bestaat uit 18 partijen, te spelen op 9 verschillende 
woensdagavonden, waarbij alle spelvormen ( tête á tête, doubletten en 
tripletten) 3 keer worden gespeeld . 

 Aanmelden betekent 2 wedstrijden per avond spelen. Hierbij wordt 
gerouleerd met de spelvorm.( 1e woensdag tête á tête, 2e woensdag 
doubletten 3e woensdag tripletten enz.)  

 Er wordt op tijd gespeeld. Aanvang 1e wedstrijd 19:45 uur. Een wedstrijd 
duurt maximaal 1 uur. Aanvang 2e wedstrijd 21:00 uur  

 Begin- en eindtijd worden centraal geregeld. Indien de eindtijd wordt 
bereikt, wordt de mêne uitgespeeld. Een gelijkspel is dus mogelijk. 

 Loting wordt uitgevoerd m.b.v. het programma Pro Petanque, hierbij 
wordt tevens aangegeven op welke baan men moet spelen.  

 De lotingslijsten voor de eerste ronde worden om ca. 19:30 uur 
opgehangen. 

 Voor deze competitie geldt per avond een minimum aantal van 16 
spelers. 

 Er wordt bij aanvang getost wie de but uit mag werpen. 

 We spelen zonder werpcirkels. 

 We spelen met eigen but.  

 Uitslag invullen met eigen pen op de lijst op het White Board (het 
winnende team vult in / het verliezende team controleert). 

 Klassementen; Er worden in totaal 4 klassementen opgesteld. Eén per 
discipline en één voor het overall klassement. Per gewonnen partij 
ontvangt men 2 punten , voor een gelijkspel 1 punt.  

 Het klassement per discipline wordt opgesteld o.b.v. 4 beste partijen. 

 Het klassement voor de overall o.b.v. 14 beste partijen. 



 De criteria voor het opstellen van de klassementen zijn als volgt: 1. 
aantal punten, 2.saldo, 3.grootste winst partij, 4 kleinste verlies partij. 

 Er worden 4 prijzen beschikbaar gesteld; één per discipline en één voor 
overall.  

 Een vrijloting bij de spelvorm tête á tête levert een winstpartij met een 
saldo van 13-6 op. 

 Afhankelijk van het aantal aanmeldingen (vooral bij de  tête á tête 
spelvorm), beslist de Wedstrijdcommissie of er nog enkele banen bij 
moeten komen of dat men dient te wachten tot er een baan beschikbaar 
komt.  Daarbij is de huidige indeling van de banen leidend incl. baan 15 
en 16 en dient de 1,5 m tussenruimte gehandhaafd te blijven. 

 Indien het bij de spelvorm doubletten nodig is ,dat er tripletten gevormd 
worden, wordt de uitslag genoteerd  in de doublettenstand. Ditzelfde 
geldt voor de spelvorm tripletten als er doubletten worden gevormd, 
dan wordt de uitslag genoteerd in de triplettenstand. 

 In onvoorziene gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
Wedstrijdcommissie. 

 

 

Indien bovenstaande aanleiding geeft tot vragen  of opmerkingen neem dan 
contact op met één van de leden van de Wedstrijdcommissie. 
 
 
 
 
 
 


