
PETANQUEREGLEMENT 2016 - TESTERIP DENTERGEM 

1. Petanque is een spel waarbij spelers tegen elkaar uitgeloot worden: 

 2 spelers tegen 2 spelers, elk 3 ballen; 

 3 spelers tegen 3 spelers, elk 2 ballen; 

 uitz. 3 spelers tegen 2 spelers, ploeg 1 elk 2... ploeg 2 elk 3 ballen. 

 

2. Iemand van de eerst uitgelote ploeg werpt, staande binnen de lijnen, het 

 doelballetje op minstens zes meter en hoogstens 10 meter ver. 

 Wanneer het doelballetje bij het opgooien buiten de grenslijnen rolt, te 

 dicht of te ver werd opgegooid, wordt het een tweede keer door dezelfde 

 speler opgegooid; mocht dit na een derde keer nog niet gelukt zijn, werpt 

 een speler van de tegenstrevers op en gaat ploeg één van start. 

 

3. Twee situaties kunnen zich voordoen als het doelballetje tijdens het spel 

 buiten de lijnen terechtkomt: 

 a. Elke ploeg beschikt nog over minstens één bal: deze speelbeurt wordt 

     afgebroken en dient opnieuw gespeeld te worden; 

 b. Slechts één ploeg beschikt nog over één of meerdere ballen: deze ploeg  

     scoort zoveel punten als er niet gespeelde ballen overblijven. 

 

4. Het spel wordt gespeeld naar 13 punten; met elke keer een nieuwe loting,  

 spelen we per voormiddag max. drie onderlinge confrontaties in ploegen 

 van 2 / 2, of 3 / 3, of (3 / 2). 

 

5. De seizoenscompetitie wordt gespeeld van de eerste zondag voor de 

 aanvang van de lente (20.03) tot de tweede zondag van november (13.11) 

 De eindstand (hoogste seizoensgemiddelde!) wordt bepaald door het aantal 

 behaalde wedstrijdpunten te delen door het aantal gespeelde matchen. 

 Daarvoor bepalen de groepsgemiddelden (aanwezigheden/ matchaantallen) 

 gebeurlijke strafpunten voor degenen die er niet aan voldoen. 

 (aanwezigheidstekorten: - 0,5 pt/keer... matchtekorten: - 0,25 pt/keer). 

 

 6. Naast de 'normale competitie' (met ons vertrouwde spelreglement) belonen 

 we ook 3 periodekampioenen. 

 * Periode 1 (lente): max. 11 speeldagen / 33 matchen; 

 * Periode 2 (zomer): max. 11 speeldagen / 33 matchen; 

 * Periode 3 (herfst): max. 13 speeldagen / 39 matchen). 

 Periodekampioen is diegene die over de gespeelde matchen het hoogste 

 aantal wedstrijdpunten scoort. 
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