Reglement van het Gouden Team competitie van De Bouchon 2019.

Het Gouden Team 2019
Inschrijving

- Alleen vooraf ingeschreven teams kunnen deelnemen.
- Uiterste datum van inschrijving is 14 april 2019.
- Inschrijven via mail ( jefenmartien@telenet.be ) of naam invullen op de lijst in het
lokaal.
Wat is een team?
Een team bestaat uit 2 leden van de club ongeacht het geslacht. Gemengde teams
zijn dus zeker ook toegelaten.
Waar mag er gespeeld worden?

- Op de velden van De Bouchon.
- Op andere velden, maar binnen een straal van 10 km van Varsenare (dus je mag
best iemand thuis uitnodigen om er een gezellige namiddag van te maken). Spelletje spelen in Tenerife of La Réunion is dus uitgesloten.
Wie mag deelnemen?
Iedereen die lid is van De Bouchon mag deelnemen of liever gezegd zouden we
heel graag hebben dat zij/hij meedoet.
Je kan er niets mee verliezen, het kost je niets en je kan er enkel bijleren, winnen of
misschien een enkele keer verliezen. Tenslotte heeft iedereen zich ingeschreven in
de club om te petanquen. Dit is een gelegenheid om eens op een andere manier,
moment en met een vast teamgenoot te spelen.

Wanneer mag/kan je spelen?

- Op andere velden dan die van De Bouchon mag je natuurlijk altijd spelen.
- Op de velden van De Bouchon mag je altijd spelen op onze niet-speeldagen.
- Op de speeldagen mag je nooit spelen tijdens de wedstrijden van de Bouchon
d’Or op woensdagavond (wel na de 2 wedstrijden).
- Op zondagmorgen en/of maandagnamiddag mag je ook je wedstrijd spelen als
er minstens 10 spelers zijn. Hiermee bedoel ik dat er minstens 2 andere wedstrijden kunnen gespeeld worden. Er moeten dus altijd min. 8 spelers zijn die de
reguliere wedstrijden spelen. Na deze matchen mag je natuurlijk altijd je Gouden
team wedstrijd afwerken.

Hoe spelen we en tegen wie?

- We spelen in groepen/poules van 3, 4 of 5 teams max. zonder reekshoofd. De
-

groepen/poules worden geloot op woensdag 17 april 2019.
Bij elke poule spelen alle teams een heen- en terugmatch. Dus met 4 doubletten
speel je 6 wedstrijden. De eerste 2 van elke poule/groep gaan naar de volgende
ronde/periode.
Elk team kan max. 3 keer uitgenodigd worden (op een aanvaardbaar moment,
dus bv niet om 11u ‘s avonds of als het regent, enz…) om een partij te spelen.
Als je 3 keer weigert om te spelen dan verlies je de wedstrijd met 13 - 0
Al de partijen moeten gespeeld zijn tegen 14 juni 2019. Iedere doublette krijgt
dus 2 maanden de tijd en dit is ruim voldoende!
De uitslag van de gespeelde wedstrijden mogen enkel doorgestuurd worden per
e-mail. Deze blijven geheim tot het einde van elke ronde. Enkel de gespeelde
wedstrijden worden vermeld in het lokaal en/of per mail.

Eindronde

- Naargelang het aantal inschrijvingen worden de winnaars (eerste 2 van iedere
poule) onderverdeeld in 2 of 3 groepen na loting op 19 juni in het lokaal. Bij oneven aantal groepen gaat het best verliezende team van alle teams mee naar de
volgende ronde.
- Alle wedstrijden moeten gespeeld zijn tegen 14 augustus 2019 om 23u00.
- Ook hier zijn een heen- en terugronde van toepassing.
- De eerste 2 van iedere groep/poule gaan naar de derde ronde of finale (in functie
van het aantal inschrijvingen bij de start).
Finale
De finale zal gespeeld worden op een zaterdagnamiddag of indien beide doubletten dit willen op een nog nader te bepalen woensdagavond.
We hopen op de FairPlay van elk team en vergeet niet dat de geest van Fanny altijd meekijkt !!! (Boek van Fanny is ook hier van toepassing !)

Jef van den Berg
Sportleiding

