Algemene reglementen NFN-petanque
(geldt ook bij internationale evenementen)

1 Selectieregels:
a) De jaarlijkse NFN-petanquewedstrijden in mei dienen tevens als selectiewedstrijden voor deelname
aan INF-wedstrijden in hetzelfde jaar. Het INF-toernooi vindt gewoonlijk eind augustus of begin
september plaats. De NFN zend gewoonlijk niet meer dan 10 doubletten naar het buitenland uit.
b) Aan het INF-petanquetoernooi kunnen per federatie maximaal 12 doubletten meedoen. Dit is
afhankelijk van het aantal doubletten dat door de verschillende deelnemende federaties wordt
aangemeld. Het INF-petanque toernooi is voor maximaal 64 doubletten. Bij overinschrijving vindt
conform de INF-regelgeving een loting plaats.
c) Voor uitzending naar een INF-petanque-evenement komen uitsluitend doubletten in aanmerking
die voldoen aan de regels welke door de INF zijn vastgesteld (zie punt 2)
d) Is een NFN-doublet INF-kampioen geworden, dan wordt het in staat gesteld de INF-titel te
verdedigen. Het betreffende doublet is direct geplaatst voor het eerst volgende INFpetanquetoernooi. Voorwaarde is wel dat zij deelnemen aan het NFN-evenement in het jaar waarin
zij hun INF titel kunnen verdedigen.
e) Deelnemers dienen op 31 december van het speeljaar 15 jaar te zijn.
f) In zaken waarin niet is voorzien beslist de Sportcommissie. Over genomen beslissingen wordt niet
gecorrespondeerd.
g) Belangstellenden van de NFN indien zij als supporter aanwezig zijn op het INF- toernooi, maar die
niet hebben deelgenomen aan het nationale plaatsingstoernooi in mei zijn niet gerechtigd om mee
te spelen.
2 Regels zoals door de INF gesteld:
De Sportcommissie stelt jaarlijks vast – vóór aanvang van elk NFN-petanquetoernooi – welke
doubletten op de klasseringlijst (eind rangschikking) in aanmerking komen voor deelname aan het INFpetanquetoernooi. Uitsluitend doubletten in de samenstelling zoals zij op het NFN-toernooi hebben
gespeeld, komen voor selectie in aanmerking.
Een doublet moet zijn samengesteld uit een dame en een heer (v/m).
De Sportcommissie stelt jaarlijks vast voor aanvang van elk NFN-petanquetoernooi hoeveel doubletten
voor deelname aan het INF-petanquetoernooi in aanmerking komen. Indien het INF-evenement in het
buitenland wordt gehouden zijn dit er maximaal 12.
Kandidaten voor uitzending moeten zich schriftelijk bij de Sportcommissie aanmelden door middel van
het aanmeldingsformulier dat aan het einde van het toernooi aan hen wordt uitgereikt.
Bij verhindering of niet voldoen aan de selectiecriteria wordt de plaats toegekend aan het doublet met
het opvolgende plaatsnummer op eind rangschikking.
De aanmelding moet voor 1 juni door de Sportcommissie zijn ontvangen. Bij te late inzending vervalt
het recht op deelname.
NFN vraagt aan deelnemers die door haar worden uitgezonden een eigen bijdrage.
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De Sportcommissie stelt jaarlijks – vóór aanvang van elk NFN-petanquetoernooi – de hoogte van de
eigen bijdrage vast.
De NFN-Sportcommissie meldt de geselecteerde doubletten aan bij de federatie die het INF toernooi
organiseert.
Indien een doublet uitvalt nadat de NFN de teams bij de INF heeft aangemeld, behoudt de
Sportcommissie zich het recht voor een vervangend team aan te wijzen.
Indien een organiserend land kort voor aanvang van het toernooi met de vraag komt om een
complementair doublet te leveren, zal de Sportcommissie een doublet kiezen. Deze keuze hoeft niet
door de Sportcommissie te worden onderbouwd.
De Sportcommissie maakt de keuze uitsluitend uit doubletten die aan het NFN-petanque-evenement
van het betreffende jaar hebben deelgenomen. Deze keuze kan in Nederland, maar ook ter plaatse van
het INF-evenement worden gemaakt, een en ander afhankelijk van het tijdstip van de vraagstelling.
Piercings in kenmerkende geslachtsorganen zijn bij INF-evenementen, ook indien zij zijn afgeplakt, niet
toegestaan. Dragers zullen niet door NFN worden uitgezonden.
Overmatige tatoeages zijn bij INF-evenementen niet toegestaan. Dragers zullen niet door de NFN
worden uitgezonden.
Aan de selectie kunnen geen rechten worden toegekend.
In zaken waarin niet is voorzien beslist de Sportcommissie.
Over genomen beslissingen wordt niet gecorrespondeerd.

3 Selectieschema
Op dit moment geldt voor het INF-petanquetoernooi het ondertaande selectieschema:
Aantal deelnemers
plaatsnummer
1
nr.
1
2
nrs.
1-2
3
nrs.
1-2-3
4
nrs.
1-2-3-17
5
nrs.
1-2-3-4-17
6
nrs.
1-2-3-4-17-33
7
nrs.
1-2-3-4-17-18-33
8
nrs.
1-2-3-4-17-18-33-34
9
nrs.
1-2-3-4-5-17-18-33-34
10
nrs.
1-2-3-4-5-6-17-18-33-34
11
nrs.
1-2-3-4-5-6-17-18-19-33-34
12
nrs.
1-2-3-4-5-6-17-18-19-33-34-35
Extra 13 *)
nr.
Extra 14 *)
nr.
*) alleen als extra reserve bij een INF-petanquetoernooi dat plaats vindt in Nederland.
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