REGLEMENT PETANQUETORNOOI
ZONDAG 26 MEI 2013 | 11u | PASTORIE VAN KORTRIJK-DUTSEL
Het pétanquetornooi wordt georganiseerd door het Harmonieorkest De Ware Vrienden van
Kortrijk-Dutsel als onderdeel van haar Vlaamse Kermis. Het tornooi is recreatief en geen officiële
wedstrijd. Het tornooi wordt gespeeld op het grasveld aan de pastorie van Kortrijk-Dutsel (Dreef 10).
De wedstrijden starten om 11u. Het tornooi heeft een totale duur van 2 à 3 uur, afhankelijk van het
aantal deelnemende ploegen en spelrondes, waarna een prijsuitreiking volgt. De top 3 prijzen zijn
waardebonnen en worden gesponsord door Eetcafeeke De Gelaarsde Kat en Bakkerij Benny&Hilde.
Dit tornooi is open voor ploegen van 2 of 3 personen, naar keuze van de ploeg. Er kunnen maximaal
24 ploegen deelnemen.
Elke ploeg moet zelf een set van 6 metalen ballen (de boules) en een klein houten balletje (het but of
de cochonette) meebrengen naar het tornooi.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro per ploeg en geeft recht op 2 drankbonnen per ploeg.
Snacks en dranken zijn verkrijgbaar op het terrein.
De inschrijvingen worden aanvaard per e-mail via kermis@dewarevrienden.info met vermelding van
de naam van de ploeg en contactgegevens.
De inschrijving wordt definitief na ontvangst van 5 euro op bankrekening 860-0058544-35 (IBAN:
BE57 8600 0585 4435 en BIC : SPAABE22) op naam van K.F. De Ware Vrienden vzw Kortrijk-Dutsel
met de mededeling “petanque” + “naam van de ploeg”.
Indien de wedstrijd wordt gewijzigd of ingekort wegens overmacht of zeer slechte
weersomstandigheden of indien een ingeschreven ploeg zich zonder verwittiging niet zou aanbieden
aan de start op 26 mei, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. In geval van annulatie van het
tornooi voor de start worden de inschrijvingsgelden wel terugbetaald.
…/…

De ploegen spelen tegen elkaar op basis van een loting door de jury. Het spelformat en aantal
spelrondes wordt door de jury bepaald en uitgelegd op 26 mei.
De basisregels voor dit tornooi zijn opgenomen onderaan dit reglement. De wedstrijd wordt
beoordeeld door een jury van twee of meer personen. De beslissingen van de jury zijn
onherroepelijk.
Nog vragen? Mail naar kermis@dewarevrienden.info
VU: K.F. De Ware Vrienden vzw, Dreef 5, 3220 Kortrijk-Dutsel |Voorzitter Ludo Van Cauwenbergh,
Langestraat 76, 3220 Sint-Pieters-Rode

BASISREGELS
We spelen in ploegen van twee personen (met elk drie boules) of drie personen (met elk twee
boules) tegen elkaar, naar keuze van elke ploeg. Een ploeg van 2 personen mag tegen een ploeg van
3 personen spelen.
De ploeg A die het but werpt op basis van de loting, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo
dicht mogelijk bij het but te werpen.
Het werpen van het but of een boule is ongeldig indien deze buiten het afgebakende speelveld
terecht komt. Het but mag opnieuw geworpen worden door ploeg A tot wanneer die wel binnen het
speelveld terecht komt. Een boule die buiten het speelveld terecht komt is verloren voor die mène
(zie verder hieronder).
Daarna werpt de andere ploeg B en probeert zijn boule dichter bij het but te werpen dan ploeg A.
De ploeg waarvan de boule verder van het but ligt, blijft verder spelen tot zijn boule het dichtst ligt of
totdat de ploeg geen boules meer bezit.
Indien een boule van een ploeg het dichtst bij het but ligt of indien de ploeg geen boules meer bezit,
mag de andere ploeg spelen met zijn resterende boules.
Hebben beide ploegen geen boules meer dan worden de punten geteld. Een ploeg heeft zoveel
punten als er boules dichter bij het but liggen dan de beste boule van de andere ploeg.
Er is nu één mène gespeeld. De ploeg die de mène heeft gewonnen, gooit het but voor de volgende
mène.
Winnaar in een ronde is de ploeg die als eerste 7 of meer punten heeft gehaald na twee of meer
mènes.

