REGLEMENT INTERNE DOUBLET COMPETITIE SEIZOEN 2019 – 2020
(versie 01.08.19)
De organisatie van de doublettencompetitie voor het seizoen 2019/2020 is in handen van de
volgende leden:

•
•
•
•

Naam
Peter van Dijk
Lex Kuijper
Hans van Schaik
Dario Martina

e-mail adres
piet.dijk@hotmail.com
Lexkuijper@hotmail.com
hansenriek.vanschaik@gmail.com
d.martina1@telfort.nl

Telefoon
0318-521458 / 06 36315338
06-13126992
06-51516188
0318-522750

Informatie over,
• Deelnemende teams
• Wedstrijdschema
• Uitslagen
wordt kenbaar gemaakt op het mededelingenbord in de hal (tegenover de garderobe) . Tevens
worden deze gegevens op de side van Les Sabots geplaatst en in de Tireur.
INSCHRIJFGELD
De kosten voor deelname aan de competitie bedragen € 10 per paar. Betaling voor aanvang van de
1e competitieronde aan de wedstrijdleiding bij Dario Martina.
AFMELDEN
Afmeldingen of het spelen van een wedstrijd op een andere datum dan gepland volgens het
wedstrijdschema, moeten vooraf worden doorgegeven aan de wedstrijdleider(s):
• Dario Martina (zie boven)
Tevens dient men uiteraard de tegenstanders hier zelf tijdig over te informeren.
De wedstrijden kunnen in principe uitsluitend op (idc) woensdagavonden worden gespeeld en
vinden plaats in de hal. Voor de laatste idc-competitie speelavond ’19-’20 dienen de verplaatste
wedstrijden gespeeld te zijn !!!
COMPETITIE
Er wordt in dit seizoen (bij voldoende ingeschreven teams) gespeeld in 2 poules (A poule en B poule).
Teams worden ingedeeld op basis van de uitslagen in de vorige competitie.
Indien een team dat zich het vorige seizoen heeft geplaatst eenmalig een daaropvolgende
competitie-seizoen niet mee kan doen, wordt dit team het seizoen daarna één poule lager ingedeeld.
Elk team speelt in één competitie tweemaal tegen de andere teams in die poule.
Het aantal teams per poule zal zo gelijk mogelijk worden ingedeeld (bij voorkeur in even aantallen).
(Zie ook hoofdstuk - promotie/degradatie -)
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WIJZIGING VAN TEAMS
• Bestaande teams worden automatisch ingedeeld in de nieuwe competitie.
• Wijzigingen van teams of opgaven van nieuwe teams dienen gemeld te worden bij de
wedstrijdcommissie. In deze gevallen wordt het nieuwe team als volgt ingedeeld.
Oude indeling
Nieuwe indeling
•
•
•
•

A-pouler + A-pouler
A-pouler + B-pouler
B-pouler + B-pouler
Inschrijving met een nieuwe idc-speler

A-poule
B-poule
B-poule
B-poule

NIEUWE TEAMS
Nieuwe teams worden na inschrijving altijd ingedeeld in de laagste poule.
In bijzondere gevallen kan de reglementscommissie hier gemotiveerd van afwijken.
SPORTIVITEIT
Van een ieder wordt een competitieve sportiviteit verwacht.
Omdat we - op tijd - spelen verwachten we geen vormen van tijdrekken.
Overleg tijdens spelen van een beurt mag maximaal één minuut duren. Bij duidelijke overschrijding
kan de wedstrijdleiding de overtredende partij eventueel een punt in mindering opleggen.
Bij metingen en spel dient rekening te worden gehouden met spelende partijen in de naast gelegen
banen.
Geschillen dienen naar vermogen onderling te worden opgelost.
Mocht er een geschil blijven dan kan men dit melden aan de wedstrijdleiding die vervolgens na
geïnformeerd te zijn een bindende uitspraak zal doen.
Partijen die in naastgelegen banen spelen mogen geen hinder ondervinden. Spelers die niet aan de
beurt zijn dienen zich daarom vóór of achter de baan op te stellen.
TIJDSCHEMA
Elk team dient zich op de betreffende speelavond voor 19:00 uur te melden bij de wedstrijdleiding.
Maximaal vijf minuten voor aanvang van een ronde zal de wedstrijdleiding de teams laten tossen
voor het bepalen van de baan(nr.).
Het verdere tijdschema is als volgt globaal bepaald:
• 19.15 uur tot 20:15 uur
1e partij
• 20:15 uur tot ca. 20:45 uur -→ Uitslagen doorgeven, pauze en tos 2e ronde
• 20:45 uur tot 21:45 uur
2e partij
WEDSTRIJDREGELS
De wedstrijd duurt 60 minuten, waarbij begin en einde wordt bepaald door een fluitsignaal door de
wedstrijdleiding.
Het eerstgenoemde team op de competitielijst & speelavond speelt als eerste de but.
De wedstrijd moet verplicht gespeeld worden op het getrokken baannummer. Het baannummer
wordt getrokken door het eerstgenoemde team op de competitielijst.
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Voor iedere vijf minuten dat er niet gestart kan worden met het spel door het ontbreken van een
team, krijgt de tegenpartij één punt.
Het but moet minimaal 50 cm vanuit de zijpoule liggen op een afstand van minimaal 6 meter en
maximaal 10 meter, gemeten vanaf de uitwerpring.
Na het uitwerpen mag het but zijdelings worden verplaatst.
Na één foutieve uitworp mag de tegenpartij de but neerleggen op een willekeurige plaats tussen de 6
en 10 meter, conform het bondsreglement.
Degene die als eerste de but heeft uitgegooid begint als team met gooien van de eerste boule.
Er kan éénmaal gemeten worden door de partij die de laatste boule heeft gespeeld. Bij twijfel mag de
tegenpartij nog éénmaal meten. Zo nodig wordt de wedstrijdleider gevraagd te meten. De uitspraak
hiervan is bindend.
De wedstrijd eindigt bij 13 punten of na het verstrijken van de speeltijd (fluitsignaal).
Na het eindsignaal wordt een reeds begonnen mène uitgespeeld. De dan bereikte stand is de
eindstand. Bij gelijke stand dient een extra mène te worden gespeeld.
De leider van elk team is verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de eindstand.
SPELEN OP EEN ANDERE DATUM
Indien een team verhinderd is op een geplande datum te spelen, dan wordt dit zo spoedig mogelijk
gemeld bij tegenstander en wedstrijdleiding.
Met de tegenstanders kan een nieuwe datum worden overeengekomen.
De partij dient uitsluitend op een woensdagavond te worden gespeeld. Indien dit niet mogelijk is kan
de wedstrijdcommissie bepalen dat een andere datum mogelijk is.
De wedstrijdleiding dient hierover voortijdig te worden ingelicht.
Bij het niet spelen van een ronde zonder af te schrijven wordt de uitslag van de wedstrijd bepaald op
6-13 voor de niet opdagende partij.
INVALLERS
Een team mag een wedstrijd spelen met een invaller indien de teamgenoot niet kan spelen.
Een invaller dient lid te zijn van Les Sabots. De invaller speelt zelf niet mee in de Interne
Doublettencompetitie of speelt in een lagere poule.
Namen van invallers dienen vooraf aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.
TERUGTREKKEN TEAM
Indien een team zich tijdens de competitie terugtrekt vervallen alle door het team behaalde
uitslagen. Wanneer dit team zich een volgende competitie alsnog weer inschrijft, dan wordt dit team
1 poule lager ingedeeld.
PROMOTIE/DEGRADATIE
Nadat alle uitslagen bekend zijn wordt een competitiestand opgemaakt, met de volgende
uitgangspunten:
• De als 1ste en 2e geplaatste teams in de B-poule promoveren rechtstreeks naar één poule
hoger.
• De als twee laatste geplaatste teams in de A-poule degraderen rechtstreeks naar één poule
lager.
• Er wordt in seizoen ’19-‘20 geen nacompetitie gespeeld:

3
Voorstel versie PD 2018-09-26

De competitie einduitslag wordt in de ranking als volgt bepaald:
•
•
•

→ Meer gewonnen partijen
→ Indien gelijk: saldo punten Voor min Tegen
→Indien gelijk:
o Er kan besloten worden tot een beslissende extra partij
Uitslag competitie is bindend.
PRIJZEN
Op basis van de einduitslag worden de volgende prijzen toegekend:
• 1e prijs in elke poule
€ 30 per team
• 2e prijs in elke poule
€ 20 per team
e
• 3 prijs in elke poule
€ 10 per team
Opvullen plaatsen weggevallen teams / Gelijke aantallen per poule
Nadat alle teams bekend zijn die in de nieuwe competitie willen deelnemen, zal de
wedstrijdcommissie de deelnemers per poule bekendmaken. Hierbij zal gepoogd worden alle poules
met een gelijk aantal teams te laten spelen.
Indien teams, ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de poules, moeten worden
doorgeschoven naar een hogere poule zal de uitslag van het voorliggende competitie-seizoen
bepalend zijn:
•
•
•

De nummers 1 en 2 zijn gepromoveerd.
Indien een poule moeten worden aangevuld promoveren de nummers 3 en eventueel de
nummers 4 naar een hogere poule.
Indien er 3 teams moeten worden doorgeschoven promoveert de nummer 4 van de lagere
poule.

(Als voorbeeld: Een paar A-teams schrijven zich niet in voor een nieuwe competitie. Het aantal Bteams dat zich wederom inschrijft blijft ongewijzigd. Voor een evenwichtige pouleverdeling schuiven
dan alsnog B-teams naar de A-poule.
De IDC-commissie streeft naar een gelijkmatige poule-indeling(en).

OVERIG
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie van de IDC.
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