Jeu de Boulesvereniging Coevorden

Reglement interne mixtoernooien en competities (1)
Als activiteit bij JBV Coevorden neemt het mixtoernooi c.q. de mixcompetitie
een belangrijke plaats in. Een mixtoernooi/mixcompetitie, en daarbij het spelen
op tijd, is een toernooi/competitie dat niet beschreven staat in het landelijke
toernooireglement. Daarmee geef je aan dat er specifieke regels opgesteld
moeten worden. Onderstaande regels gelden voor “einde wedstrijd” en het
spelen van “de laatste werpronde”.
▪ Een wedstrijd bij mixtoernooien duurt 45 minuten en 1 werpronde. Het
einde van de wedstrijd wordt bepaald door een geluidssignaal of door de
wedstrijdleiding. De spelers dienen elkaar onderling op de hoogte te
stellen van het einde van de wedstrijd.
▪ Een wedstrijd bij de mixcompetitie duurt 1 uur en 1 werpronde. Het einde
van de wedstrijd wordt bepaald door een geluidssignaal of door de
wedstrijdleiding. De spelers dienen elkaar onderling op de hoogte te
stellen van het einde van de wedstrijd.
▪ Na het bekendmaken van “einde wedstrijd” wordt, als er nog boules te
spelen zijn, de lopende werpronde (mêne) afgemaakt. Daarna wordt er
nog 1 werpronde gespeeld als de stand van 13 nog niet bereikt is.
▪ Als het butje nog niet is uitgeworpen wanneer “einde wedstrijd” bekend
wordt gemaakt dan geldt de komende werpronde als laatste (extra)
werpronde.
▪ Vallen er in de laatste werpronde geen punten nadat alle boules
geworpen zijn (but ongeldig of bij gelijke ligging) dan wordt het but
opnieuw uitgeworpen.
▪ Na de laatste werpronde wordt de stand vastgesteld. Is de stand gelijk
dan volgt er een extra werpronde. Daarbij kan het voorkomen dat er weer
van de voorgaande regel gebruik gemaakt moet worden.
Algemeen.
▪ In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
wedstrijdleiding. Deze beslissing is bindend , maar zal vervolgens worden
voorgelegd aan het bestuur. Daarna zal het besloten standpunt zo nodig
worden opgenomen in de reglementen.
▪ Het reglement is goedgekeurd door het bestuur van JBV Coevorden.

Lid onder nummer 1010

Reglement Mixtoernooien en – competities JBV Coevorden
Versiedatum: 24-04-2021

