De Bouchon 2022

Reglement Doublette
Inschrijving
Alleen vooraf ingeschreven teams kunnen deelnemen.
Bij voorkeur inschrijven via formulier op de website https://www.debouchon.be
De elektronische inschrijving wordt afgesloten de vrijdag voor de speeldag
De ‘last minute’ beslissers krijgen op de speeldag zelf de kans om hun naam vóór
13u30 door te geven aan een aanwezig bestuurslid bar
Samenstelling tea
Elk team bestaat uit 2 leden van De Bouchon of 1 lid van De Bouchon en 1 speler
die NIET aangesloten is bij een petanqueclub. Bij een derde deelname van deze
laatste, dient hij/zij lid te worden van onze club
Een team kan elke nieuwe speeldag wijzigen van samenstelling, mits aan de hierboven gestelde voorwaarden te voldoen
Waar
Er wordt enkel gespeeld op de velden van De Bouchon.
Wanneer
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
Aanvang om 14u00
Duurtijd: vanaf april tot en met september
Eventuele wijzigingen worden vooraf meegedeeld aan de deelnemers
Hoe spelen we
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De loting van de vooraf ingeschreven ploegen gebeurt met de computer
Er worden 3 matchen gespeeld
Alle ingeschreven deelnemers dienen aanwezig te zijn
Wanneer 1 persoon van een team niet aanwezig is kan aanwezig teamgenoot niet
meespelen
Bij oneven aantal ingeschreven teams wordt een ploeg bye voorzien. Deze ploeg
speelt een tête-à-tête
Na de bel, dienen alle deelnemers ten laatste 5’ later op de terreinen aanwezig te
zijn

Winnaar
Per deelnemer wordt een individueel klassement opgemaakt
Van alle speeldagen worden de 7 beste in aanmerking genomen
De speler met de meest gewonnen matchen is eindwinnaar. Bij gelijke stand bepaalt het puntengemiddelde wie de eindwinnaar is
Er wordt een prijs voorzien voor de eerste 4 van de rangschikking
De prijzen worden uitgereikt op onze laatste speeldag 17/09/2022 en aansluitend is
er mogelijkheid voor alle deelnemers van 2022 tot deelname aan een etentje
Het bestuur beslist bij alle mogelijke disputen
We hopen op de “Fair Play” van elk team
Vergeet niet dat de geest van Fanny altijd meekijkt!
Het bestuu
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Contactadres:
De Bouchon vzw
Kapelrie 19
8490 Varsenare
Ondernemingsnummer: 0823.438.839
RPR Gent afd. Brugge

