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Toernooireglement Petanque  

  

Vastgesteld door de vergadering van de bondsraad op 24 november 2018; 

Inwerking tredend op 1 januari 2019.  

  

INLEIDING   

  

Voor zover in dit toernooireglement niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het 

reglement voor de petanquesport (het RPS) van toepassing.   

In dit toernooireglement kunnen afwijkingen voorkomen van het RPS.  

  

De regels uit de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement gaan altijd 

boven de regels van dit toernooireglement.  

  

ALGEMEEN   

Artikel 1 Doel en toepasselijkheid van dit reglement   

1.1  Dit reglement geeft regels voor de organisatie van toernooien, georganiseerd 

door of namens Nederlandse Jeu de Boules Bond (hierna te noemen de bond) of 

door zijn leden, hierna te noemen verenigingen. Het is van dwingende 

toepassing op alle toernooien, met uitzondering van onderlinge ontmoetingen 

waaraan alleen leden van de organiserende vereniging en van ten hoogste drie 

andere verenigingen kunnen deelnemen.   

1.2  Het houden van een niet–goedgekeurd toernooi is niet toegestaan.   

  

Artikel 2 Begripsbepalingen   

2.1  In dit reglement wordt, tenzij uit de context anderszins blijkt, verstaan 

onder:       

 de NJBB  de Nederlandse Jeu de Boules Bond;   

 cwn de commissie wedstrijdsport nationaal; 

  toernooi  een door of namens het bondsbestuur of  een vereniging 

georganiseerd één- of meerdaags evenement waarbij petanque in 

wedstrijdverband wordt beoefend door het spelen van één of meer 

partijen;   

  organisator  het orgaan dat belast is met de organisatie van een toernooi;  

  deelnemer  eenieder die voor een toernooi is ingeschreven;   

  speler  een deelnemer, vervanger of invaller die aan het spel deelneemt;  

  coach   een deelnemer aan een toernooi die een team begeleidt en die geen 

speler is;   

  vervanger   een licentiehouder die een eerder ingeschreven deelnemer vervangt 

gedurende de gehele duur van het toernooi;   

  invaller   een licentiehouder die in plaats van een ingeschreven deelnemer 

alle resterende partijen van diens team op één speeldag speelt;   

  equipe   een eenheid van één of meer spelers, zoals bedoeld in het 

spelreglement;   

  equipeleider   de coach van de equipe of, bij ontstentenis daarvan, de eerst 

opgegeven deelnemer die tot de equipe behoort;   
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  team   een eenheid van één of meer equipes die als zodanig deelneemt aan 

een toernooi;   

  teamleider   de coach van het team of, bij ontstentenis daarvan, de eerst 

opgegeven deelnemer die tot het team behoort;   

  enkelspeler  een equipe bestaande uit één speler;   

  doublet   een equipe bestaande uit twee spelers;   

  triplet   een equipe bestaande uit drie spelers;   

 RPS de goedgekeurde Nederlandse vertaling van het laatste door het  

fipjp vastgestelde reglement voor de petanquesport; 

 licentie een document als beschreven in artikel 23 Huishoudelijk Reglement; 

 licentiehouder een persoon die in het bezit is van een document als beschreven in 

artikel 23 Huishoudelijk Reglement; en 

 NK nationaal kampioenschap 

 

2.2   Deelnemers aan een toernooi worden naar de leeftijd die zij in het lopende 

kalenderjaar hebben bereikt of hopen te bereiken onderscheiden in:   

senior  een deelnemer van ten minste 18 jaar;     

veteraan  een deelnemer van ten minste 55 jaar;     

belofte  een deelnemer van 18, 19, 20, 21 of 22 jaar;     

jeugdspeler  een deelnemer van ten hoogste 17 jaar;     

junior  een deelnemer van 15, 16 of 17 jaar;     

aspirant  een deelnemer van 12, 13 of 14 jaar; en     

pupil  een deelnemer van ten hoogste 11 jaar.  

2.3  Een licentie, afgegeven door een ander lid van de FIPJP dan de bond, wordt 

beschouwd als: Wedstrijdlicentie indien de houder in het lopende kalenderjaar de 

leeftijd van ten minste 18 jaar bereikt; en Jeugdlicentie in het andere geval.  

2.4  Een speler met een buitenlandse licentie als bedoeld in artikel 2.3 die tot een in 

Nederland georganiseerd toernooi wordt toegelaten verklaart met zijn 

inschrijving zich te onderwerpen aan het tuchtrecht van de NJBB. Hierbij 

inbegrepen de statuten en reglementen van de NJBB.  

  

TOERNOOICATEGORIEËN   

Artikel 3 Categorieën   

3.1  De toernooien zijn ingedeeld in drie categorieën:  

1. Nationale toernooien: NK’s en de finale NJBB Masters;  

2. Landelijke toernooien: toernooien met een landelijke uitstraling qua 

ambiance, sfeer, omvang en (buitenlandse) deelname als zodanig door de 

NJBB aangewezen, alsmede de top-, tweede en derde divisie van de NPC; 

en  

3. Regionale toernooien: alle overige toernooien, inclusief de NPC vanaf de 

vierde divisie.   

3.2 Het bondsbestuur bepaalt tot welke categorie een toernooi behoort, met 

inachtneming van het bepaalde in Artikel 4, Artikel 5 en Artikel 6.   

3.3 Het bondsbestuur kan besluiten aan een toernooi de status ‘kwalificatietoernooi 

NJBB Masters’ toe te kennen.  

3.4 Het bondsbestuur kan besluiten aan een toernooi de status ‘promotietoernooi’ 

toe te kennen.   

3.5 Tegen de besluiten als beschreven in de artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 kan bezwaar 

worden gemaakt bij het bondsbestuur. Het bezwaar dient uiterlijk een maand na 

de bekendmaking van het besluit te worden ingediend bij het bondsbestuur.  
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Artikel 4 Nationale toernooien   

4.1   Nationale toernooien zijn opengesteld voor houders van een Wedstrijdlicentie of 

houders van een Jeugdlicentie of personen met de Nederlandse nationaliteit met 

een door de FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. 

4.2   De NJBB kent de volgende nationale kampioenschappen:   

• het NK tripletten mannen, vrouwen en jeugd;   

• het NK veteranen (doubletten / tripletten);  

• het NK beloften mannen en vrouwen (doubletten / tripletten);   

• het NK doubletten mannen, vrouwen en jeugd;   

• het NK mix (doubletten)  

• het NK tête-à-tête mannen, vrouwen en jeugd;  

• het NK precisieschieten mannen, vrouwen en jeugd; en   

• de finale NJBB Masters. 

4.3 Het bondsbestuur is belast met de organisatie; het kan de uitvoering geheel of 

gedeeltelijk delegeren. 

  

Artikel 5 Landelijke toernooien   

5.1   Landelijke toernooien worden gespeeld volgens een wedstrijdsysteem dat door 

het bondsbestuur wordt goedgekeurd.  

5.2   De organisatie van landelijke toernooien berust bij het bondsbestuur of bij een 

vereniging.   

5.3   Landelijke toernooien zijn opengesteld voor houders van een Wedstrijdlicentie en 

houders van een Jeugdlicentie en houders van een door de FIPJP erkende 

(buitenlandse) licentie.  

5.4   Toekenning van de status landelijk toernooi geschiedt door het bondsbestuur.   

5.5   Het bondsbestuur draagt zorg voor een verantwoorde spreiding in tijd en locatie 

van de landelijke toernooien.  

  

Artikel 6 Regionale toernooien   

6.1   De organisatie van regionale toernooien berust bij het bondsbestuur of bij een 

vereniging.   

6.2   Regionale toernooien zijn, tenzij ze zijn aangewezen als promotietoernooi, alleen 

opengesteld voor houders van een Wedstrijdlicentie of houders van een door de 

FIPJP erkende (buitenlandse) licentie.   

6.3  Regionale toernooien zijn tevens open gesteld voor houders van een Clublicentie 

die lid zijn van de organiserende vereniging.  

  

Artikel 7 Kwalificatietoernooien NJBB Masters   

7.1   Kwalificatietoernooien NJBB Masters zijn toernooien waarbij aan deelnemende 

equipes, op basis van de door hen behaalde resultaten, door het bondsbestuur 

punten kunnen worden toegekend die bepalend zijn voor kwalificatie voor de 

finale van de Masters NJBB.   

7.2   Voor de kwalificatietoernooien NJBB Masters zijn specifieke regels van 

toepassing, die zijn opgenomen in Bijlage 09 van dit reglement.   

7.3   Toekenning van de status ‘kwalificatietoernooien NJBB Masters’ geschiedt door het 

bondsbestuur, met inachtneming van de voorwaarden gesteld in Bijlage 09.   

  

Artikel 8 Promotietoernooien   

8.1   Voor promotietoernooien zijn afzonderlijke regels van toepassing, die zijn 

opgenomen in Bijlage 10 van dit reglement.   
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8.2   Toekenning van de status ‘promotietoernooi’ geschiedt door het bondsbestuur, 

met inachtneming van de voorwaarden in Bijlage 10.  

  

Spelen op tijd  Artikel 9 Wedstrijden op tijd  

In verband met wedstrijden op tijd zijn de volgende aangepaste spelregels van kracht.  

9.1  Een nieuwe werpronde is begonnen op het moment dat de laatst gegooide boule 

van de lopende werpronde tot stilstand is gekomen, of zodra het but tijdens een 

werpronde op verboden terrein is gekomen. 

9.2  De speeltijd wordt door de organisator vastgesteld.  

9.3  De start en het verstrijken van de speeltijd worden aangegeven door middel van 

een geluidssignaal.  

9.4  Een partij eindigt als een van de equipes de 13 punten bereikt heeft. Indien op 

het moment van het eindsignaal de 13 punten nog niet bereikt zijn, wordt de 

reeds begonnen werpronde afgemaakt. Daarna wordt al of niet doorgespeeld 

volgens de regels die de organisator vooraf bekend gemaakt heeft.  

Accommodaties Artikel 10 Speelterrein   

10.1   De begrenzing van het toegestane terrein wordt zichtbaar gemaakt door middel 

van uitlijnen.   

10.2   Als het speelveld van een afzetting is voorzien (bijvoorbeeld een balk of 

opstaande rand), wordt deze afzetting beschouwd als een obstakel in de zin van 

het RPS.   

10.3   De afstand tussen de afzetting en de buitenlijn van het speelveld moet, in 

afwijking van het RPS, ten minste 30 cm bedragen.   

10.4   Binnen het toegestane terrein kunnen door middel van afbakeningslijnen vakken 

of banen worden aangegeven.   

10.5   Voor nationale toernooien en landelijke toernooien geldt dat de minimale ruimte 

tussen de afbakeningslijnen in de kwartfinales en daarna 4 meter bij 15 meter 

bedraagt.   

10.6   Voor alle overige toernooien en partijen geldt dat de minimale ruimte tussen de 

afbakeningslijnen 3 meter bij 12 meter bedraagt.   

  

Artikel 11 Accommodaties voor nationale toernooien en landelijke toernooien   

11.1   De accommodatie dient niet langer dan een jaar geleden te zijn goedgekeurd 

overeenkomstig artikel 14 van dit reglement.   

11.2   Er is voldoende schuilgelegenheid voor de deelnemers.   

11.3   Er zijn gegevens aanwezig bevattende de naam, het adres en het 

telefoonnummer van de dichtstbijzijnde dienstdoende arts en van het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis met een SEH–afdeling.  

11.4  Er is voldoende overdekte ruimte voor de wedstrijdleiding en de scheidsrechter, 

voorzien van een tafel en zitgelegenheid voor ten minste drie personen.  

11.5  Er zijn publicatieborden voor deelnemers- en uitslagenlijsten en voor andere 

mededelingen; deze borden zijn zodanig opgesteld dat de belangstellenden van 

de inhoud kunnen kennisnemen.  

11.6  Er is een omroepinstallatie.  

11.7  Er is een voldoende restauratieve voorziening.  

11.8  Er is een ruimte, zo mogelijk het invalidentoilet, die kan worden ingericht als 

dopingcontroleruimte, zoals beschreven in het dopingreglement.  

11.9  De organisator voldoet aan eventueel door de NJBB met sponsors gemaakte 

afspraken.  
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Artikel 12 Ontheffingen   

12.1   Het bondsbestuur kan ontheffing verlenen van één of meer van de voorwaarden 

uit Artikel 10 of Artikel 11 betreffende de accommodatie.   

12.2   De ontheffing als bedoeld in 12.1 is tijdens het toernooi aanwezig, en is in te 

zien voor iedere deelnemer aan het toernooi, voor de scheidsrechter, en voor de 

wedstrijdleider.  

  

AANVRAAGPROCEDURES   

Artikel 13 Toernooikalender   

13.1   De NJBB kent een toernooikalenderjaar dat aanvangt op 1 oktober en eindigt op 

30 september van het daaropvolgende jaar. In afwijking hiervan vindt de 

nationale petanque competitie plaats in de periode 1 september tot en met 30 

april.   

13.2   Het bondsbestuur maakt jaarlijks uiterlijk op 31 december in het 

Informatiebulletin en op de NJBB–website bekend op welke dagen in het 

eerstvolgende toernooikalenderjaar nationale toernooien worden gehouden.   

13.3   Bij deze bekendmaking vermeldt het bondsbestuur tevens eventuele aanvullende 

accommodatie–eisen.   

13.4   Het bondsbestuur kan in elk toernooikalenderjaar één weekeinde aanwijzen 

waarin de ‘Nationale Jeu–de–Boulesdag’ wordt gehouden.   

  

Artikel 14 Beoordeling van de accommodatie   

14.1   Goedkeuring van een toernooi kan slechts worden verleend na een beoordeling 

van de accommodatie. Daartoe dient de aanvrager jaarlijks, op een door het 

bondsbestuur vastgesteld formulier, een beschrijving van de accommodatie in bij 

het bondsbureau.   

14.2   Het bondsbestuur controleert de beschrijving.  

14.3   Kopieën van de goedgekeurde beschrijving gaan naar de aanvrager.   

  

Artikel 15 Nationale toernooien   

15.1   Een vereniging die een accommodatie beschikbaar wenst te stellen voor één of 

meer NK’s of de finale NJBB Masters, meldt dat bij het bondsbestuur door middel 

van een daarvoor opgesteld formulier. Deze melding dient uiterlijk op 1 mei 

voorafgaande aan het toernooikalenderjaar waarin het toernooi aanvangt worden 

ingediend bij het bondsbestuur.   

15.2   Bij de melding wordt door de vereniging aangegeven:    

• de naam van het (of de) gewenste toernooi(en);   

• de datum of data van het (of de) gewenste toernooi(en); en   

• de contactgegevens van de vereniging.   

15.3 Het bondsbestuur meldt vóór 1 juli aan de betreffende vereniging of het toernooi 

wordt toegewezen en publiceert de toewijzingen.   

15.4 Aan de toewijzing van een NK of finale NJBB Masters kunnen door het 

bondsbestuur nadere voorwaarden worden gesteld.  

15.5 In het geval van een afwijzing doet het bondsbestuur hiervan gemotiveerd 

bericht aan de aanvrager.  

  

Artikel 16 Landelijke toernooien  

16.1   De vereniging die in aanmerking wenst te komen voor de organisatie van een 

landelijk toernooi meldt dat bij het bondsbestuur. Deze aanmelding dient uiterlijk 
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op 1 mei van het jaar voorafgaand aan het toernooikalenderjaar waarin het 

toernooi aanvangt, worden ingediend bij het bondsbestuur.   

16.2   Het bondsbestuur bericht vóór 1 juli aan de aanmelder of het toernooi wordt 

toegewezen en publiceert de toewijzingen uiterlijk op 1 augustus.   

16.3  De toe- of afwijzing kan het gehele toernooi of de status ‘kwalificatietoernooi 

NJBB Masters’ betreffen.  

16.4  Aan de toewijzing van een toernooi kunnen door het bondsbestuur nadere 

voorwaarden worden gesteld.  

16.5  In het geval van een afwijzing doet het bondsbestuur hiervan gemotiveerd 

bericht aan de aanmelder.  

16.6   Indien een aanmelder zich niet kan verenigen met de in 16.4 bedoelde nadere 

voorwaarden, heeft hij het recht zijn aanmelding in te trekken.   

16.7   Landelijke toernooien vinden niet plaats op dagen waarop een nationaal toernooi 

plaatsvindt, tenzij het bondsbestuur anders heeft besloten.  

  

Artikel 17 Regionale toernooien   

17.1   Een regionaal toernooi wordt door een vereniging aangevraagd bij het 

bondsbestuur op een door het bondsbestuur vastgesteld formulier.   

17.2   Het bondsbestuur beoordeelt de aanvraag een deelt haar beslissing mee aan de 

aanvragende vereniging. Het bondsbestuur verzorgt daarnaast een vermelding in 

de toernooikalender.   

17.3   De toe- of afwijzing kan het gehele toernooi of de status ‘promotietoernooi’ 

betreffen.  

17.4  Aan de toewijzing van een aanvraag kunnen door het bondsbestuur nadere 

voorwaarden worden gesteld.   

17.5  In het geval van een afwijzing doet het bondsbestuur hiervan gemotiveerd 

bericht aan de aanvrager.  

17.6  Het bondsbestuur kan na overleg met de aanvrager een toernooi dat als 

regionaal toernooi is aangevraagd alsnog als landelijk toernooi aanmerken als de 

aard van het toernooi of de hoogte van het prijzengeld zulks rechtvaardigt.  

17.7  Indien een aanvrager zich niet kan verenigen met de in 17.4 of 17.6 bedoelde 

nadere voorwaarden of aangepaste status, heeft hij het recht zijn aanvraag in te 

trekken.   

  

Artikel 18 Publicatie   

18.1   Het bondsbestuur draagt gedurende het jaar zorg voor adequate publicatie van 

alle toernooien.   

18.2   Het bondsbestuur publiceert op de NJBB–website een aparte toernooikalender 

voor de regionale toernooien. De organisator levert — na goedkeuring door het 

bondsbestuur — de betreffende gegevens aan op een door het bondsbestuur  

bepaalde wijze. Deze kalender wordt maandelijks geactualiseerd en omvat 

steeds tenminste de eerstvolgende zes kalendermaanden.   

18.3   Wijzigingen op de gegevens zoals vermeld in de, via de NJBB–website 

gepubliceerde, toernooikalenders worden, na goedkeuring door het bondsbestuur 

binnen een maand na ontvangst van de wijzigingsmelding gepubliceerd.   

  

ADMINISTRATIEVE REGELINGEN   

Artikel 19 Begin en einde van een speeldag en van een toernooi   

19.1   Een speeldag wordt geacht te zijn begonnen na het geven van een officieel 

startsein (mondeling, door middel van een fluitsignaal, een startschot, enz.).   
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19.2   Een speeldag wordt voor een team geacht te zijn geëindigd als het alle partijen 

heeft gespeeld waarvoor het door de wedstrijdleider op deze speeldag was 

ingedeeld.   

19.3   Een meerdaags toernooi wordt geacht te zijn begonnen bij het begin van de 

eerste speeldag.   

19.4   Een meerdaags toernooi wordt voor een team geacht te zijn geëindigd als het 

alle partijen heeft gespeeld waarvoor het door de wedstrijdleider was ingedeeld.   

  

Artikel 20 De scheidsrechter   

20.1   Bij elk toernooi is een bevoegde scheidsrechter aanwezig.  

20.2   De scheidsrechter neemt niet deel aan een toernooi waarbij hij in functie 

aanwezig is.  

  

Artikel 21 De wedstrijdleider   

21.1   Bij elk toernooi, met uitzondering van de NPC, is een bevoegde wedstrijdleider 

aanwezig.   

21.2   De wedstrijdleider neemt niet deel aan een toernooi waarbij hij in functie 

aanwezig is.  

  

Artikel 22 Toewijzing wedstrijdfunctionarissen   

22.1   Voor een nationaal toernooi geschiedt de toewijzing van een scheidsrechter en 

een wedstrijdleider door het bondsbestuur.   

22.2   Voor een landelijk toernooi of een regionaal toernooi draagt de organisator zorg 

voor een bevoegde wedstrijdleider en een bevoegde scheidsrechter.   

22.3   Voor een ontmoeting in de NPC draagt de thuisspelende vereniging zorg voor 

een bevoegde scheidsrechter.   

  

REGELINGEN VOOR ORGANISATOREN   

Artikel 23 Algemeen   

23.1   De organisator kan nadere regels stellen voor het gebruik van de accommodatie.   

23.2   De organisator bepaalt of een toernooi geheel of gedeeltelijk binnen of buiten 

wordt gespeeld.   

23.3   De organisator bepaalt of een toernooi geheel of gedeeltelijk op tijd wordt 

gespeeld.   

23.4   Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de scheidsrechter in 

overleg met de wedstrijdleider en de jury bepalen dat van het bepaalde in de 

voorgaande twee leden wordt afgeweken.  

  

Artikel 24 Draaiboek   

24.1   Het bondsbestuur stelt een draaiboek vast met nadere aanwijzingen voor de 

praktische uitvoering van toernooien.   

24.2   In het draaiboek worden, ten minste, werkinstructies opgenomen met betrekking 

tot de wedstrijd technische, organisatorische en administratieve aspecten van 

een toernooi.   
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Artikel 25 Aankondiging van of uitnodiging voor toernooien   

25.1   Indien de organisator een aankondiging van of uitnodiging voor een toernooi 

publiceert, mogen de daarop vermelde gegevens niet afwijken van de gegevens 

op de goedgekeurde aanvraag.  

25.2  De organisator mag niettemin bij onvoldoende inschrijvingen het aangekondigde 

spelsysteem aanpassen, of in geval van een meerdaags toernooi, een 

wedstrijddag schrappen. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de 

ingeschreven teams.  

25.3  De organisator meldt bij het openen van de inschrijving wat onder ‘onvoldoende 

inschrijvingen’ zoals in artikel 25.2 wordt verstaan en voor welk 

wedstrijdsysteem bij aanpassing wordt gekozen.   

25.4   Indien het toernooi geheel of gedeeltelijk ‘op tijd’ zal worden gespeeld, wordt dit 

feit in de aankondiging of uitnodiging vermeld.   

  

Artikel 26 Afgelasting van toernooien   

26.1   Een toernooi kan tot uiterlijk vijf dagen voordat dit zou aanvangen, worden 

afgelast door de organisator.  Voor een landelijk en regionaal toernooi is 

daarvoor toestemming van het bondsbestuur noodzakelijk.   

26.2   Een toernooi kan na de tijd zoals genoemd in artikel 26.1 tot uiterlijk 

vierentwintig uur voordat dit zou aanvangen, worden afgelast door de 

organisator, indien het aantal inschrijvingen onder het als minimum gestelde 

aantal deelnemers blijft.   

26.3   In een geval als bedoeld in de leden 26.1 en 26.2 stelt de organisator de 

betrokken functionarissen en de teams die zich reeds voor het toernooi hadden 

laten inschrijven onverwijld op de hoogte van de afgelasting, bij gebreke 

waarvan de organisator aansprakelijk is voor vergoeding van de door de teams 

of functionarissen gemaakte reiskosten, volgens de declaratieregelingen van de 

NJBB. Reeds betaalde inschrijfgelden worden onverwijld terugbetaald.   

26.4   Afgelasting van een toernooi wordt door de wedstrijdleider en de scheidsrechter 

gerapporteerd aan het bondsbestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 

36.4 en 36.5  

26.5   Behoudens in het geval genoemd in artikel 26.2 kan na het uiterste tijdstip van 

inschrijving een toernooi of een afzonderlijke speeldag alleen worden afgelast 

door de scheidsrechter, na overleg met of op verzoek van de organisator.   

26.6   In het geval als bedoeld in artikel 26.5 betaalt de organisator het volledige 

inschrijfgeld terug indien de reden van afgelasting bij de organisator ligt. Indien 

de reden van afgelasting niet bij de organisator ligt worden ten minste de 

volgende gedeelten van het inschrijfgeld terugbetaald:   

• indien er nog geen enkele partijronde is uitgespeeld: 50% van het 

inschrijfgeld;   

• indien er één of twee partijronde(n) is/zijn uitgespeeld: 25% van het 

inschrijfgeld, en;   

• indiener meer dan twee partijronden zijn uitgespeeld: geen terugbetaling.   

  

REGELINGEN VOOR DEELNEMERS   

Artikel 27 Inschrijven voor nationale toernooien   

27.1   Inschrijving voor nationale toernooien geschiedt tot het uiterste tijdstip van 

inschrijving door de vereniging van de teamleider. De wijze van inschrijving 

wordt aangegeven door het bondsbestuur.   
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27.2   Het uiterste tijdstip van inschrijving is de 7e dag voor de datum waarop het 

toernooi wordt gespeeld om 24:00 uur. Een inschrijving wordt geacht te laat te 

zijn indien de inschrijving op het uiterste tijdstip niet was ontvangen door de 

organisator.   

27.3   Een inschrijving die vóór het uiterste tijdstip van inschrijving door de organisator 

is ontvangen, biedt, indien ook aan alle overige eisen is voldaan, garantie op 

deelname. Een inschrijving op een later tijdstip leidt alleen tot toelating voor 

zover de organisator dat mogelijk of wenselijk acht.   

27.4   Een inschrijving na het uiterste tijdstip van inschrijving kan niet meer ongedaan 

gemaakt worden. Het inschrijfgeld blijft tezamen met de eventuele opgelegde 

toeslagen altijd verschuldigd.   

27.5   Met de inschrijving vóór het uiterste tijdstip van inschrijving gaat de vereniging 

de verplichting aan tot betaling van het inschrijfgeld. Een inschrijving is eerst 

voltooid na betaling van het inschrijfgeld. Door een inschrijving na het uiterste 

tijdstip van inschrijving verklaart de inschrijver zich persoonlijk aansprakelijk 

voor de betaling van het inschrijfgeld en van de eventuele boetes als bedoeld in 

dit reglement.   

27.6  De vereniging als bedoeld in artikel 27.1 heeft tot op het uiterste tijdstip van 

inschrijving het recht de inschrijving in te trekken. Hierdoor vervallen alle uit de 

inschrijving voortkomende verplichtingen.  

  

Artikel 28 Inschrijven voor landelijke toernooien en regionale toernooien   

28   De wijze en het uiterste tijdstip van inschrijven bij landelijke toernooien en 

regionale toernooien wordt aangegeven door de organisator.   

  

Artikel 29 Melden bij een toernooi   

29.1   Iedere teamleider meldt zich voor het begin van elke speeldag bij de 

wedstrijdleider en overhandigt deze de licenties van de deelnemers van het 

team.   

29.2   Op verzoek van de wedstrijdleider meldt het gehele team zich bij hem.   

  

Artikel 30 Vervangers en invallers   

30.1   Het inzetten van een vervanger wordt vóór aanvang van het toernooi aan de 

wedstrijdleider gemeld.   

30.2   Een invaller mag geen deel uitmaken van een ander team dat voor het toernooi 

ingeschreven staat.   

30.3   Invallers en vervangers dienen te voldoen aan alle voorwaarden die ook golden 

voor degene voor wie zij invallen of die zij vervangen.  

30.4   Indien een speler door bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de 

scheidsrechter en/of de wedstrijdleider, nadat de speeldag is begonnen niet 

verder aan het toernooi kan deelnemen, mag een invaller worden ingezet. Deze 

invaller   

  heeft dezelfde rechten en dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als bedoeld 

in artikel 30.2 en 30.3, en de bepalingen uit artikel 32 van het RPS over te laat 

verschijnende spelers zijn op hem van toepassing.   

  

Artikel 31 Afwezigheid en vroegtijdig vertrek   

31.1   Een ingeschreven team dat zich afmeldt vóór het uiterste tijdstip van inschrijving 

is géén inschrijfgeld verschuldigd.   
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31.2   Een ingeschreven team dat zich tijdig afmeldt na het uiterste tijdstip van 

inschrijving is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Onder tijdige afmelding 

wordt verstaan: ten minste vierentwintig uur voor de vastgestelde aanvangstijd 

van het toernooi.   

31.3   Een ingeschreven team dat zonder tijdige afmelding niet tijdig verschijnt op het 

toernooi is tweemaal het volledige inschrijfgeld verschuldigd.   

31.4   Indien de in voorgaande leden bedoelde bedragen niet binnen drie weken, te 

rekenen vanaf de aanvang van het toernooi, zijn ontvangen door de organisator, 

wordt door deze aangifte gedaan overeenkomstig het reglement 

tuchtrechtspraak.   

31.5   De teams die nog niet alle partijen hebben gespeeld waarvoor zij op een zekere 

speeldag zijn ingedeeld, mogen het toernooi op die speeldag niet verlaten zonder 

toestemming van de wedstrijdleider en de scheidsrechter.   

31.6   De uitslag van een partij die niet is gespeeld wegens afwezigheid of 

diskwalificatie van een van beide equipes wordt vastgesteld op 13–6.   

31.7   Een team dat zonder afmelding en toestemming het toernooi voor de 

prijsuitreiking verlaat, verliest zijn recht op een prijs.   

31.8   Een team dat al zijn partijen van de speeldag heeft gespeeld, maar dat naar het 

oordeel van de wedstrijdleider nog in aanmerking komt voor een later op de 

speeldag uit te reiken prijs, meldt zich uiterlijk op een door de wedstrijdleider 

opgegeven tijdstip voor de prijsuitreiking, tenzij zijn aanwezigheid, of die van 

een lid van het team, in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als het team niet 

op de aangegeven tijd aanwezig is, verliest het zijn recht op een prijs.  

  

Artikel 32 Gedragsregels   

32.1   Het is de deelnemers aan een toernooi niet toegestaan om onder invloed van 

drugs of alcohol te verkeren of tijdens het toernooi drugs te gebruiken.   

  

32.2  Het is de spelers, coaches en andere deelnemers verboden tijdens het spelen 

van een partij te roken of alcoholische drank te nuttigen. Voor spelers in de top-, 

2e en  

3e divisie van de NPC en deelnemers aan nationale toernooien geldt een 

alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de laatste partij van 

hun equipe.  

  

32.3  Tijdens een toernooi dienen de deelnemers zich te allen tijde te houden aan de 

volgende gedragsregels:  

• speel volgens de regels;  

• speel eerlijk, sportief en respectvol;  

• gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld;  

• aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters en wedstrijdleiders;  

• draag correcte kleding;  

• vermijd overmatig alcoholgebruik;  

• schakel mobiele telefoons uit tijdens een partij;  

• voer geen hinderlijke gesprekken met omstanders;  

• alleen spelers, scheidsrechters, boules, but en de werpcirkel horen thuis 

op het speelveld, en  

• zorg dat familie, vrienden en huisdieren niet op het speelveld komen.  

32.4 Tijdens de speeldagen geldt eveneens een alcoholverbod voor alle 

functionarissen.  

32.5 Voor overtreding van artikel 32.1 en 32.2 kan de sanctie van diskwalificatie 

zonder waarschuwing worden opgelegd.  
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Artikel 33 Uniforme kleding   

33.1   Alle spelers op een nationaal toernooi of een landelijk toernooi die behoren tot 

dezelfde equipe gaan, behoudens bij neerslag of extreme koude, uniform 

gekleed. Onder uniforme kleding wordt verstaan dat het buitenste kledingstuk 

van het bovenlichaam van gelijke kleur is en, voor zover van toepassing, is 

voorzien van een gelijkluidend(e) opschrift(en) en gelijke afbeelding(en) waaruit 

blijkt dat de spelers en de coach een eenheid vormen, onverminderd het 

gestelde in artikel 39 van het RPS.   

  

Regelingen voor coaches  Artikel 34 Algemeen   

34.1   Gedurende een toernooi kan een team worden begeleid door een coach.   

34.2   Een coach dient houder te zijn van een door de FIPJP erkende licentie.   

34.3   Een coach meldt zich voor het begin van elke speeldag ter registratie bij de 

wedstrijdleider.   

34.4   Een coach is verantwoordelijk voor de spelers in het team dat hij begeleidt.   

34.5   Een coach kan meer dan één equipe begeleiden.   

34.6   Een equipe kan ten hoogste één coach hebben.   

34.7   Een coach heeft het recht om, alleen op verzoek van de spelers, adviezen te 

geven, mits dit valt binnen de toegestane speeltijd, als bedoeld in artikel 21 van 

het RPS.   

34.8   Het is een coach verboden het speelveld te betreden.  

  

Regelingen voor functionarissen Artikel 35 Controle van de licenties; toelating 

tot een toernooi   

35.1   De wedstrijdleider controleert of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden om 

tot het toernooi te worden toegelaten. Hij is gerechtigd van een deelnemer 

legitimatie te verlangen.   

35.2   Indien een deelnemer niet aan de voorwaarden van toelating voldoet, wordt 

deze deelnemer van (verdere) deelname aan het toernooi uitgesloten.   

35.3   De wedstrijdleider kan de licenties van de deelnemers gedurende de gehele 

speeldag onder zich houden. Hij geeft die licenties aan de betrokken teamleider 

terug, uiterlijk nadat diens team zijn laatste partij heeft gespeeld.   

35.4   De wedstrijdleider is gerechtigd een licentie, tegen afgifte van een 

ontvangstbewijs, in te nemen indien hij vaststelt dat de op de licentie 

voorkomende gegevens niet overeenstemmen met de identiteit van de 

deelnemer. De wedstrijdleider zendt de   

  ingenomen licentie onverwijld naar de NJBB onder opgave van de reden van 

inname.   

35.5   Een uitgesloten deelnemer kan geen recht doen gelden op teruggave van de 

betaalde inschrijfgelden.   

  

Artikel 36 Administratie   

36.1   De wedstrijdleider registreert de namen van de deelnemers en de nummer van 

de getoonde licenties.   

36.2   De lijst met namen en nummers is gedurende het gehele toernooi en tot ten 

minste drie maanden na de laatste speeldag ter inzage van de scheidsrechter, 

het bondsbestuur, het tuchtcollege en de reglementencommissie.   
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36.3   De uitslag van het toernooi is tot ten minste drie maanden na de laatste 

speeldag ter inzage van de scheidsrechter, het bondsbestuur, het tuchtcollege en 

de reglementencommissie.   

36.4   De scheidsrechter rapporteert over de NPC op het daarvoor vastgestelde 

formulier aan het bondsbestuur.   

36.5   Voor andere toernooien rapporteert de wedstrijdleider en, als daartoe aanleiding 

is, de scheidsrechter over het toernooi op het daarvoor vastgestelde formulier 

aan het bondsbestuur. Als alleen de wedstrijdleider een rapportageformulier 

invult dan bevat dit formulier altijd de namen van de leden van de door de 

scheidsrechter benoemde jury.  

36.6  De wedstrijdleider is tijdens het toernooi verantwoordelijk voor de administratie 

en de organisatie van het toernooi; de scheidsrechter is verantwoordelijk voor 

het vlot en goed verlopen van de partijen.  

  

Artikel 37 Jury   

37.1   De scheidsrechter benoemt, voor aanvang van het toernooi, een jury van ten 

minste drie personen.   

  

OVERIGE BEPALINGEN  

Artikel 38 Bijlagen   

38.1   Aan dit reglement zijn tien bijlagen toegevoegd, die integraal deel uitmaken van 

dit reglement.   

38.2   De bijlagen beschrijven achtereenvolgens:   

• bijlage 01: de nationale petanque competitie,   

• bijlage 02: het NK tripletten mannen, vrouwen en jeugd;   

• bijlage 03: het NK veteranen (doubletten en tripletten);   

• bijlage 04: het NK beloften mannen en vrouwen (doubletten en tripletten);   

• bijlage 05: het NK doubletten mannen, vrouwen en jeugd;   

• bijlage 06: het NK mix;   

• bijlage 07: het NK tête-à-tête mannen, vrouwen en jeugd;   

• bijlage 08: het NK precisieschieten mannen, vrouwen en jeugd;   

• bijlage 09: finale en kwalificatie NJBB Masters en kwalificatie WK/EK;  

• bijlage 10: promotietoernooien.   

 

Artikel 39 Onvoorziene zaken   

39.1   In alle gevallen waarin dit reglement of zijn bijlagen niet voorzien en waarin 

onmiddellijk een voorziening dient te worden getroffen, beslist de wedstrijdleider 

voor het organisatorische deel en de scheidsrechter voor het speltechnische deel, 

na onderling overleg.   

39.2   De scheidsrechter en de wedstrijdleider maken ieder in hun rapport melding van 

de in artikel 39.1 bedoelde beslissing.   

39.3   In de gevallen, waarin geen onmiddellijke voorziening nodig is, beslist het 

bondsbestuur, gehoord de reglementencommissie.   

39.4   Het bondsbestuur maakt onverwijld na het nemen van de beslissing als bedoeld 

in artikel 39.3 hiervan melding aan belanghebbenden.   

  

Artikel 40 Afwijken van dit reglement   

40.1  Het bondsbestuur is bevoegd om zwaarwegende redenen, gehoord de 

reglementencommissie, af te wijken van dit reglement. Dit afwijken wordt in de 

eerstvolgende vergadering van de bondsraad ter goedkeuring voorgelegd.  
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40.2  Een afwijking, als bedoeld in artikel 40.1, treedt niet eerder in werking dan twee 

weken na de publicatie hiervan.  

40.3  Afwijkingen zoals in dit artikel beschreven, kunnen geen betrekking hebben op 

een lopend toernooi of een lopende competitie.  

  

Artikel 41 Wijzigingen van dit reglement   

41.1   Wijzigingen van dit reglement, met inbegrip van zijn bijlagen, worden 

vastgesteld door de bondsraad.   

41.2   Een wijziging van dit reglement treedt niet eerder in werking dan twee weken na 

publicatie hiervan.   

41.3  Wijzigingen kunnen geen betrekking hebben op een lopend toernooi of een 

lopende competitie.  

  

Artikel 42 Inwerkingtreding   

42.1   Dit reglement is vastgesteld tijdens de vergadering van de bondsraad op 24 

november 2018 en treedt in werking op 1 januari 2019.   

42.2   Dit reglement kan worden aangehaald als het ‘toernooireglement petanque’ 

(TRP).  

  

  
  


