
Petanque 
Teamtoernooi zonder divisies. De volgende onderdelen worden gehouden: Dubbelspel – een team 

bestaat uit 2 spelers, elke speler gooit 3 jeu de boules. Triples - een team bestaat uit 3 spelers, elke 

speler gooit 2 jeu de boules. De voorronde wordt gespeeld met een tijdslimiet (50 minuten plus een 

extra jack), de finale wordt gespeeld tot 13 punten. De regels van de International Pétanque 

Federation (FIPJP) zijn van toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 
Donderdag 23 juni 2019: 

Voorronde dubbelspel: 

6 ronden volgens het Zwitserse systeem 

Aankomst en rapportage aan ambtenaren: 8–9am 

Aanvang: 9.30 uur 

Na de tweede ronde is er een pauze van een uur. 

Einde: ca. 17.00 uur 

 

Zaterdag 25 juni 2022: 

Finale dubbelspel: 

De 8 beste teams uit de voorrondes spelen één knock-outronde. 

De twee laatste wedstrijden voor de 1e en 3e plaats worden tegelijkertijd gespeeld. 

Aanvang: 9.00 uur 

Einde: ca. 1 uur 's middags 

  

Vrijdag 24 juni 2022: 

Triples voorrondes: 

5 ronden volgens het Zwitserse systeem 

Aankomst en rapportage aan ambtenaren: 8–9am 

Aanvang: 9.30 uur 

Na de tweede ronde is er een pauze van een uur. 

Einde: ca. 17.00 uur 

 

 



Zaterdag 25 juni 2022: 

Finale driedubbel: 

De 8 beste teams uit de voorrondes spelen één knock-outronde. 

De twee laatste wedstrijden voor de 1e en 3e plaats worden tegelijkertijd gespeeld. 

Aanvang: 13.15 uur (mogelijke vertraging afhankelijk van de duur van de laatste wedstrijden) 

Einde: ca. 17.00 uur 

 

Wedstrijdregels 
Duur van voorrondes en knock-outwedstrijden: 50 minuten plus één end. De laatste wedstrijden 

worden gespeeld tot 13 punten. Bij aanhoudende regen wordt de wedstrijd afgelast. Neem bij het 

schieten aan de eindlijn de nodige voorzorgsmaatregelen en markeer indien nodig de boules en de 

jack. 

  

Bij het melden bij de officials ter plaatse zal elk team dat deelneemt aan de dubbelspelcompetitie 

een lotnummer ontvangen na de trekking van de eerste ronde; elk team dat deelneemt aan de 

triples-competitie krijgt een lotnummer na de trekking van de eerste ronde. Zorg ervoor dat het 

lotnummer de hele dag bij u blijft. Na de wedstrijd moet het resultaat worden gerapporteerd. De 

aanvoerder van het winnende team wordt verzocht de uitslag direct te melden aan de 

toernooidirecteur. Let op: Een nieuwe ronde mag pas beginnen nadat alle resultaten zijn gemeld! 

Na elke ronde wordt er geloot voor de volgende ronde. Aan de balie kunnen de teams zien op welke 

baan ze de volgende wedstrijd verwacht worden. 

 


