
Algemeen Competteieglement Celeiitas Petanqu��e

Interne competities

De Technische Commissie Petanque (TCP) organiseert jaarlijks 3 interne compettese Te weten
 Tête-à-têtes (TAT)
 Tripleten (Trips)
 Doubleten (ICD)

Voor alle deelnemers geldt bij inschrijving voor een compette dat zij op tenminste twee speeldagen kunnen 
spelene

TAT
De TAT wordt in de periode november t/m maart gespeelde De fnale wordt afankelijk van de agenda 
op een zondag in maart gehoudene
De TAT is een binnencompettee Er mag in samenspraak ook buiten gespeeld wordene 

ICD
De ICD wordt in de periode mei t/m september gespeeld en is een buitencompettee
De fnale wordt de laatste – of voorlaatste zondag van september gespeelde
Voor de ICD kan je als driemanschap inschrijvene

Tiips
De Trips worden in de maand oktober/november gespeelde 
Voor de Trips kan je als viermanschap inschrijvene

De Trips is een keuzecompettee Het team dat de toss wint, kiest voor binnen- of buitenspelene 
De Trips wordt in een periode van 4-6 weken gespeelde Hierbij is een keuze voor zaterdagen en/of 
zondagen mogelijke
De TCP beslist of de compette in 1 poule of in meerdere poules gespeeld wordte
De fnale of laatste speeldag wordt binnen gespeeld, tenzij de TCP anders besliste

Bij aanvang van iedere compette wordt door de TCP een promote/degradate-reglement voor deze 
compette bekend gemaakte Dit PD-reglement geef ook aan hoe men kampioen wordte

In dit PD-reglement worden in ieder geval de volgende punten opgenomen:
 compettevorm
 promote- en degradateregeling
 de fnaledag en de regels voor het clubkampioenschap
 de competteleider
 de fnalebak
 de te verdienen punten voor het allroundkampioenschap

Clubkampioenen

Na iedere compette is er per discipline een clubkampioene

Aan het einde van ieder speeljaar wordt na de TAT-fnale de Allio��nd Cl��bkampioen bekend gemaakte Deze 
krijgt naast de Celeritas Wisselbeker een extra prijse



Rechten

 Iedere speler die eerder aan een compettevorm heef meegedaan, kan een jaar overslaan met behoud 
van rechten voor die compettevorme Als een speler twee jaar niet meedoet in een bepaalde 
compettevorm, dan degradeert hij één klassee Na drie jaar gaan zijn rechten verlorene

o Bijv: speler A speelt in de ICD 2007 1e klasse en degradeert niete In 2008 speelt hij de ICD niete
In 2009 weer wele Dan heef hij rechten op de 1e klassee Als hij in 2009 ook niet meedoet, dan 
degradeert hij naar de 2e klassee Als hij in 2010 ook niet meedoet, dan heef hij geen rechten 
meere

 Als een doublete zich wijzigt voor een nieuwe compette dan heef dit doublete rechten op de hoogste
klasse waarin een van beide spelers het jaar daarvoor uitkwame

o Bijve spelers AB spelen in de ICD 2007 in de  1e klasse en degraderen niete In 2008 speelt A 
met C de ICDe Dan heef dit doublete ongeacht de kwalifcate van speler C recht op de 1e 
klassee

 Als een triplete zich wijzigt voor een nieuwe compette, dan heef het nieuwe triplete rechten op de 
klasse waarin tenminste 2 spelers van dit triplete het jaar daarvoor speeldene

o Bijve Triplete ABC speelt in de Trips 2007 1e klasse en degradeert niete In 2008 wordt één 
speler vervangene Dan heef dit triplete recht op de 1e klassee 

o Triplete DEF speelt in de Trips 2007 2e klassee In 2008 wordt één speler vervangen door een 
speler die in de Trips 2007 in de 1e klasse uitkwame Dan heef dit triplete recht op de 2e 
klassee

o Triplete  GHI speelt in de Trips 2007 in de 2e klassee Voor de Trips 2008 worden 2 spelers 
vervangene Dit team verliest dan alle rechten en wordt naar het oordeel van de TCP als nieuw 
equipe ingedeelde

 Als een nieuw equipe zich inschrijf voor een compette dan wordt deze naar het oordeel van de TC 
ingedeelde

Speeltijden en wedstrijdbanen

Interne compette wedstrijden mogen op alle vrije clubspeeldagen gespeeld worden in zowel de 1e als de 2e 
rondee In de zomermaanden juni, juli en augustus dienen wedstrijden op donderdag ieveme kantnebezetng 
voor 20e00 uur te beginnene
Als echter op een speeldag een (intern) toernooi of een andere bijzondere actviteit wordt georganiseerd dan 
mag er geen compette gespeeld wordene 

Wedstrijden voor de buitencompettes (ICD en Trips) mogen op alle buitenbanene Beschikbare banen voor de 
TAT worden in het wedstrijdreglement geregelde

Bij buitencompettes wijst de TCP een fnalebak toee

Afsprakenboek

Tijdens iedere compette hangt er een afsprakenlijste Afspraken op deze lijst zijn bindend en kunnen alleen in 
gezamenlijk akkoord worden verplaatste Eenzijdig afericht is ter beoordeling van de TCP en kan tot een 
verloren wedstrijd leidene Een team dat zonder afericht niet op komt dagen heef de wedstrijd met 7-13 
verlorene

Onderling Resultaat (OR) vs Saldo

1e Als er een halve compette in poule(s) van 6 of minder teams wordt gespeeld geldt het onderling 
resultaat, gevolgd door het onderling saldo en daarna het algemeen saldoe

2e Als er een halve compette in poule(s) van 7 of meer teams wordt gespeeld gaat algemeen saldo 
boven ORe



3e Als er een hele compette wordt gespeeld (iedereen speelt tweemaal tegen elkaar) dan gaat 
algemeen saldo altjd boven ORe

Invallers

In zowel de ICD als de Trips mag in de compette (voorronden) uitsluitend met toestemming van de TCP met 
een invaller gespeeld wordene 
Deze invaller mag in ieder geval niet

1e In een ander team in dezelfde klasse in desbetrefende compette uitgekomen zijn
2e Rechten hebben op een hogere klasse voor de desbetrefende compette

Een speler mag altjd in een hogere klasse invallene Echter als een speler tweemaal in een hogere klasse heef 
ingevallen, dan mag hij niet meer in een lagere klasse uitkomene

Invallers op de finaledag

Op de fnaledag mag iedere speler die niet geplaatst is, invallene

Competitieverzuim

Als twee teams geen speeldag of speeltjd kunnen overeenkomen, dan beslist de toss over de speeldag of 
speeltjde Impliciet geef dit aan dat iedere equipe tenminste op twee dagen moet willen spelene Als men er 
toch niet uitkomt, dan beslist de TCPe

Spelers die zonder geldige reden (zulks ter beoordeling van de TCP) een compette voor de vastgestelde laatste
speeldag niet uitspelen, verliezen iedere niet gespeelde wedstrijd met 7-13e 
Mocht onverhoopt de TCP beslissen dat 1 equipe geen blaam tref, dan kan zij besluiten om deze equipe een 
13-12 overwinning te gevene Dit wordt aan het einde van de compette omgerekend naar de gemiddelde score 
van deze equipee

Equipes die zich terugtrekken uit een compette die al begonnen is, degraderen automatsche Alle gespeelde 
wedstrijden worden geannuleerde

Speler(s) die zich terugtrekken uit een compette die al begonnen is, degraderen automatsche In 
uitzonderingsgevallen kan de TCP anders beslissene

Als een equipe meer dan 2/3 +1 van de wedstrijden heef gespeeld, dan is een compette niet uitgespeelde Als 
er 2/3 of minder wedstrijden zijn gespeeld, dan geldt dit als terugtrekken uit een compettee

Verzuim op de finaledag

Als men inschrijf voor een interne compette waarvan de fnaledag bekend is, geef de speler impliciet aan dat
hij op die fnaledag kan spelen, of voor een geldige invaller kan zorgene Als er met een invaller op de fnaledag 
wordt gespeeld, delen de invaller en de speler waarvoor ingevallen wordt eventuele punten voor het 
allroundkampioenschape

Spelers (of teams) die zich zonder geldige reden, dit ter beoordeling van de TCP, afmelden voor de fnale van 
een interne compette krijgen de eerste keer een waarschuwinge Als dit nog een keer bij  een interne 
compette gebeurt, wordt de desbetrefende speler (of team) voor de volgende soortgelijke compette 
uitgeslotene



Spelers die zonder geldig afericht van de fnaledag wegblijven, worden zonder waarschuwing van de volgende 
soortgelijke compette uitgeslotene 

Een afericht kan alleen geldig zijn als dit aan de competteleider van die compette wordt gedaane Een 
afericht aan enig ander PAB- of TCP-lid is niet geldige

Staken van een wedstrijd
Als een equipe de wedstrijd staakt zonder geldige reden (dit ter beoordeling van de wedstjdleider of TCP), 
verliest zij de wedstrijd met 13-6! 

Slecht weer bij een buitencompetitie

Bij de buitencompettes is het mogelijk dat wedstrijden door slecht weer niet kunnen beginnen of moeten 
worden gestaakte 

Als het onweert is het verboden buiten te spelene Bij regen is het ter beoordeling van de competteleider of de 
TCP of er binnen gespeeld mag wordene Er mag sowieso binnen gespeeld worden als de spelers uit de lotng 
door de weersomstandigheden ook binnen mogen spelene 

Daarnaast geldt het volgende:

1e Als het bij aanvang van een compettewedstrijd slecht weer is, dan mag de wedstrijd in de hal 
gespeeld worden, mits beide captains het hier mee eens zijne Is dit niet het geval dan kan er op dat 
moment een andere afspraak gemaakt wordene Als er slechts één speelweek rest voor de nieuwe 
afspraak en/of er kan geen nieuwe afspraak gemaakt worden, dan moet de wedstrijd alsnog deze dag
gespeeld worden en wordt er door lotng beslist over binnen- of buitenspelene

2e Als een wedstrijd door slechte weersomstandigheden gestaakt wordt, mag de wedstrijd in de hal 
worden vervolgd, mits beide captains het hier mee eens zijne Is dit niet het geval, dan wordt uiterlijk 
na 30 minuten opnieuw overlegde Als de weersomstandigheden dan nog te slecht zijn, dan geldt wat 
hierboven onder 1 is vermelde

Allround Kampioenschap

De allround kampioen van Celeritas is de speler die:
1e Aan alle drie interne compettes heef meegedaane
2e Na drie interne compettes de hoogste score heefe
3e Als twee spelers gelijk op de eerste plaats eindigen, is de speler die als hoogste in de TAT-compette 

van dat seizoen is geëindigd de allround kampioene

Per discipline en per klasse wordt een verschillende waardering gegevene De open/avond geld als 1e klassee De 
middagcompeite als 2e klassee Uiteraard weegt een resultaat in de hogere klasse zwaarder dan een resultaat in 
een lagere klassee Bovendien weegt het resultaat in de TAT zwaarder dan het resultaat in de ICD of de Tripse En 
het resultaat in de ICD weegt weer zwaarder dan het resultaat in de Tripse Het is uiteindelijk een individueel 
kampioenschape Aan de verschillende plaatsen in iedere discipline wordt een waardering toegekend volgens de
onderstaande tabel



Tiips ICD TAT

Rang 1e K 2e K 1e K 2e K 1e K 2e K

1 80 70 90 80 100 90

2 70 60 80 70 90 80

3 60 50 70 60 80 70

4 50 40 60 50 70 60

5 en 6 40 30 50 40 60 50

7 en 8 30 20 40 30 50 40

Externe compettei
Onder externe compettes vallen alle  compettes  door de NJBB of door de afdeling 07 georganiseerde

Ledenweiving
Vanuit de vereniging worden in principe geen initateven ontplooid om spelers van andere verenigingen 
aan te trekkene 
Als spelers van een andere vereniging aangeven bij Celeritas te willen spelen, dan worden er in ieder geval 
geen toezeggingen gedaan mebete een eventuele plaats in de selecte voor het 1e of 2e teame

Nie��we leden
Spelers van andere verenigingen die lid willen worden van Celeritas zijn welkom op alle speeldagen en ook
op de trainingsavond met een maximum van 4xe
Op de trainingsavond mogen zij met de oefeningen mee doene Als de trainingsavond door de trainer wordt
verzorgd, mogen zij niet met de selecte meetrainene Zij kunnen wel toekijken om een indruk van de 
trainingen te krijgen en ze kunnen oefeningen spelene
Om mee te mogen trainen met de selecte dient men tenminste clublid van Celeritas te zijne 
Om mee te kunnen doen met de NPC moeten zij in september wedstrijdlid van Celeritas zijne 
Overschrijvingskosten zijn voor rekening van het (nieuwe) lide
Eventueel is een overschrijving naar wedstrijdlid ook mogelijk in januarie Dan  mag men, zodra de 
overschrijving is bevestgd door de bond, meedoen in de NPCe

Inschiijfgeld & inschiijven
Voor ieder equipe dat inschrijf voor een externe compette betaalt de vereniging het inschrijfgelde 
Voorwaarde hiervoor is  dat het equipe voor de uiterste inschrijfdatum is aangemeld en alle deelnemers 
over een geldige wedstrijdlicente beschikkene

De vereniging zorgt tenminste  drie weken voor de uiterste inschrijfdatum voor een  inschrjformuliere Dit 
hangt op het publicatebord in de kantne en wordt ook op de website tenminste drie weken van te voren 
aangekondigde

1e team
Het (hoogste) 1e team (equipe) dat voor de vereniging in  een externe compette uitkomt, wordt door de 
vereniging samengestelde 
Daarvoor wordt er ieder jaar een open selecte uitgeschrevene Hiervoor kunnen alle leden van Celeritas 
zich aanmeldene Van de spelers die zich aanmelden wordt verwacht, dat zij op de donderdag kunnen 
trainen en bereid zijn om alle wedstrijddagen van de compette te spelene

Als er een trainer is aangesteld, stelt de trainer het 1e team samene Als er geen trainer is aangesteld dan 
stelt de TCP het 1e team samene



De defniteve selecte voor het 1e equipe wordt in de 1e week van augustus bekend gemaakte

De spelers die afvallen voor de selecte van het 1e equipe kunnen dan alsnog zelfstandig een team 
vormen, eventueel aangevuld met spelers die niet op donderdag trainene 
Tenslote wordt uit de spelers die geen team vormen door de TCP één of meerdere teams samengestelde 
De door de TCP gevormde teams zijn niet persé team 2, team 3 en volgende De zelfstandig gevormde 
teams hebben recht op een selecitewedstjde

Sowieso houden equipes die promoveren recht op hun verworven pleke Voorwaarde is  wel dat het 
gepromoveerde equipe niet meer dan 30% vervangers telte

Tiainingen
Voor de trainingen wordt door het Petanquebestuur (PAB) een gediplomeerde trainer aangestelde Deze 
trainer krijgt een vergoeding, die het PAB met de trainer afspreekt en in het jaarverslag wordt 
verantwoorde

Iedere 1e donderdag van de maand wordt er een open training gegeven, waarbij alle leden van Celeritas 
welkom zijne Iedere 3e donderdag van de maand wordt er selectetraining gegevene De trainer bepaalt de 
selectee
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