REGLEMENT MIXTOERNOOIEN (1)

Als activiteit bij Hattem Petanque neemt het mixtoernooi een belangrijke plaats in.
Een mixtoernooi, en daarbij het spelen op tijd, is een toernooi dat niet beschreven staat in
het landelijke toernooireglement. Daarmee geef je eigenlijk aan dat er specifieke regels
opgesteld moeten worden. In de loop der jaren heeft Hattem Petanque, voor het spelen
van de laatste werpronde regels opgesteld. De regels die binnen Hattem Petanque zijn
vastgesteld voor “einde wedstrijd” en het spelen van “de laatste werpronde” zijn:
■

Een wedstrijd bij mixtoernooien duurt 40 minuten en 1 werpronde. Het einde van de
wedstrijd wordt bepaald door de wekker 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 mêne afgemaakt. Daarna wordt er nog 1 mêne gespeeld als de stand
van 13 nog niet is bereikt.

■

Als het butje nog niet is uitgeworpen wanneer “einde wedstrijd” bekend wordt
gemaakt dan geld de komende mêne als laatste (extra) mêne.

■

Vallen er in de laatste mêne geen punten (but ongeldig of bij gelijke ligging) dan
wordt het but opnieuw uitgegooid.

■

Na de laatste mêne wordt de stand vastgesteld. Is de stand gelijk dan volgt er een
extra mêne. Daarbij kan het voorkomen dat er weer van de voorgaande regel
gebruik gemaakt moet worden.

■

Een speelronde bij mixtoernooien duurt ongeveer een uur.
Dat bestaat uit 40 minuten speeltijd + eventueel extra mêne bij gelijke stand e.d. en
de pauze. Bij lange partijen (tijd om, gelijke stand, but een keer uit e.d.) gaat dat ten
koste van de pauze, maar in bijzondere gevallen wordt daar wel rekening mee
gehouden. Doel is om de eindtijd redelijk voorspelbaar te maken en wachttijd voor
de meeste spelers te beperken.

■

In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de dienstdoende
wedstrijdleiding. Deze beslissing is op dat moment bindend, maar zal vervolgens
worden voorgelegd aan de wedstrijdcommissie. Daarna zal het besloten standpunt
zo nodig worden opgenomen in de reglementen.

■

Het reglement is goedgekeurd door de wedstrijdcommissie en bestuur Hattem
Petanque.

Motivatie voor deze regels is dat de invloed van de tijdsfactor zo veel mogelijk beperkt
moet worden. Regels zijn nodig om duidelijkheid te geven in bijzondere gevallen, ook al
kun je er soms van mening over verschillen. Eén keer vastgesteld zijn ze doorslaggevend.
Soms in het voordeel en soms in het nadeel van de betrokkene.
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