
 

 
 

Wintertornooi 2019 
 

REGLEMENT   

 

 

Artikel 1: ALGEMEENHEDEN 

 - Alle spelers/ speelsters aangesloten bij een federatie lid van de F.I.P.J.P. met een licentie  

               Competitie 50-PLUS mogen aan dit tornooi deelnemen . Wie geen licentie kan voorleggen         

,              mag niet deelnemen. Uniforme bovenkledij is gewenst .  

 - Het tornooi wordt gespeeld in tripletten met minstens 1 (één) dame. 

 - Het officieel internationaal petanque reglement van de FIPJP is van toepassing. 

 

  

Artikel 2: DATUM EN LOCATIE 

 - Het tornooi gaat door op donderdag 4 april 2019 op de terreinen van Nieuwpoortse PC,  

               Dudenhofenlaan 2A, 8620 Nieuwpoort. De wedstrijden starten om 13.30 uur. 

 

Artikel 3: INSCHRIJVINGEN 

 

 - Vooraf verplicht via E-mail of telefonisch 

  E-mail: Elianne.luchie@telenet.be  

  of telefonisch op nummer: 0478/ 54 28 82. 

 - Inleg per triplet 18 €. 

 - Er zijn maximum 20 tripletten toegelaten. 

mailto:Elianne.luchie@telenet.be


Artikel 4: WEDSTRIJDVERLOOP 

 - Alle ronden worden gespeeld naar 13 punten. 

 - De wedstrijd wordt gespeeld in vier (04) ronden. 

 - Er wordt gestreefd opdat geen tweemaal tegen elkaar wordt gespeeld. 

 - Na het spelen van elke ronde moeten de puntenkaarten, ingevuld met de uitslag, 

   afgegeven worden in het secretariaat. 

   

Artikel 5: FORMULE 

 - 1ste ronde: integrale trekking, alleen het toeval is beslissend. 

   Vanaf 2de ronde : ploegen met evenveel overwinningen tegen elkaar  

   :  loting binnen de categorie en dit in het bijzijn van kapiteins  

- In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen Optrekken -  indien nodig - wordt 

de best gerangschikte ploeg uit de lagere reeks meegenomen.( max 1 maal zelfde ploeg  )  

- Indien  er een bye zou zijn ( maximaal 1 maal en ingetekend als 13-7  ) wordt de ploeg 

genomen die laagst gerangschikt is in de groep met minst aantal overwinningen . 
 

.  

- Bij het opmaken van de rangschikking wordt rekening gehouden met: 

- 1° het aantal overwinningen. 

- 2° som aantal plus – of  minpunten. 

- 3° totaal aantal gescoorde punten 

- 4° beste resultaat in volgorde van de ronden in volgorde  

 

Artikel 6: ORDE EN TUCHT   

 - Het roken is verboden in het lokaal en op de terreinen. 

 - Alcoholische dranken zijn eveneens verboden op de terreinen alsook het gebruik van    

   G.S.M.’s.  

 

Artikel 7: PRIJZEN 

 - Alle deelnemers krijgen een prijs: 50% in geld. 

 

Artikel 8: BETWISTINGEN 

            - Alle gevallen die niet voorzien zijn in onderhavig reglement worden beslecht door de jury.            

 - De jury is samengesteld als volgt : de tornooileider en twee bestuursleden van    

              Nieuwpoortse PC . De voorzitter van de jury is de tornooileider .  

Kosten scheidrechter en een bijdrage, ten bate van de PFV West-Vlaanderen, gelijk aan 0,50 € per  

speler zijn ten laste van de inrichtende club. 

De inrichtende club is verantwoordelijk dat het ingevuld kostenformulier binnen de 24 uur 

verstuurd wordt naar de provinciale penningmeester. 

 

Dit reglement werd goedgekeurd door :  

 

De sportleider     De voorzitter    Adjunct directeur sport 

Nieuwpoortse PC   Nieuwpoortse PC   PFV West-Vlaanderen 

Elianne Luchie   Willy Verleye              Gustave Devoldere 



 


