Voorstel invoering wisselmogelijkheid in de gehele NPC
In de topdivisie van de Nationale Petanque Competitie (NPC) is het sinds 2020 mogelijk om
per speelronde (van de in totaal drie speelrondes) één speler te wisselen. Voorheen was het zo
dat de personen die aan een partij begonnen, deze ook diende af te maken. In Europa, bij de
EuroCup, daarentegen is het wel mogelijk om te wisselen gedurende de verschillende
speelronden. Om beter aan te sluiten bij de EuroCup is er voor gekozen om, na een
succesvolle pilot, deze wisselmogelijkheid in te voeren in de topdivisie.
Bondsraad besluit tot uitbreiding van wisselmogelijkheid naar gehele NPC
Het voorstel om de wisselmogelijkheid in te voeren in alle divisies van de NPC, is inhoudelijk
besproken tijdens de bondsraadsvergadering in juni 2021. Een meerderheid van de
bondsraadsleden geeft aan achter het idee te staan om in alle (zowel landelijk als regionaal)
divisies de wisselmogelijkheid tijdens in te voeren.
Tijdens deze bondsraadsvergadering in juni 2021 is aangegeven dat men deze wijzigingen wil
doorvoeren voor de start van het nieuwe NPC seizoen. Dit seizoen 2021-2022 start op
zaterdag 18 september. Om deze mogelijkheid in te kunnen voeren, dient de bijlage NPC van
het TRP reglement op een aantal punten te worden gewijzigd.
Wijzigingsvoorstellen bijlage NPC van Toernooireglement Petanque
Om de wisselmogelijkheid in te kunnen voeren in alle divisies, stelt het bondsbestuur de
volgende wijzigingen voor in de bijlage NPC van het TRP:
1.
Het voorstel is om artikel 8.2. zo te wijzigen dat het duidelijk is dat in de rest van het artikel
voorwaarden/regels staan die gelden bij het wisselen. Daarnaast is het logisch dat het
wedstrijden betreft, daarom wordt voorgesteld om ‘wedstrijden’ te verwijderen uit dit artikel.
Huidige tekst
8.2.
Tijdens wedstrijden in de topdivisie kunnen
spelers worden gewisseld;

Voorgestelde tekst
8.2.
Tijdens de NPC kunnen spelers worden
gewisseld. Hierbij gelden de volgende
regels:

2.
Het voorstel is om in artikel 8.2.7. “, en in het bijzonder in het geval van een gemengde
equipe gemengd te blijven” te verwijderen. Het is in ogen van het bondsbestuur voldoende
om aan te geven dat equipes ook na een wissel moeten voldoen aan geldende regels.
Huidige tekst
8.2.7
Een equipe waarin een wisselspeler wordt
ingezet dient ook met die
wisselspeler te voldoen aan de geldende
regels, en in het bijzonder in het
geval van een gemengde equipe gemengd te
blijven.

Voorgestelde tekst
8.2.7
Een equipe waarin een wisselspeler wordt
ingezet dient ook met die
wisselspeler te voldoen aan de geldende
regels.

3.
De huidige tekst van artikel 8.12 kan zo worden gelezen dat de equipes als ‘gemengd’ worden
aangewezen maar dat deze equipes niet tegen elkaar hoeven te spelen. Om duidelijk te maken
dat in de regionale divisies geen gemengde equipes worden aangewezen, stelt het
bondsbestuur de volgende wijziging in artikel 8.12 voor:

Huidige tekst
8.12
De verplichting om gemengde equipes
tegen elkaar te laten spelen geldt niet
in deze divisies.

Voorgestelde tekst
8.12
In deze divisies hoeven geen equipes te
worden aangemerkt als "gemengd”.

Advies reglementencommissie
De reglementencommissie (RC) is om advies gevraagd. De RC geeft aan dat de voorgestelde
wijzigingen van de artikelen 8.2. en 8.2.7. een correcte vertaling zijn van hetgeen is besloten
tijdens de voorjaarsvergadering van de bondsraad in juni 2021.
Met betrekking tot de wijziging van 8.12 geeft de RC aan dat de voorgestelde tekst duidelijker
(dan nu het geval is) aangeeft dat in de lagere divisies geen equipes als gemengd hoeven te
worden aangemerkt.

