
Koninklijke Pétanqueclub De Bevers VZW 

Lokaal: Meersstraat 5 - 8790 Waregem   

tel: 0474/75 97 37 

https://kpcdebevers.weebly.com 

WINTERTORNOOI 50+ tripletten  

Donderdag 25 april 2019 

REGLEMENT 

 

Art. 1 ALGEMEEN 
1.1 De inrichter van het tornooi is P.C. De Bevers, Meersstraat 5, 8790 Waregem Het tornooi wordt ingericht  
      onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende club, met de verplichting alle wettelijke verplichtingen                   
      dienaangaande na te leven.  
1.2 Het tornooi wordt gespeeld in tripletten. 
1.3 Er wordt niet gemixt.  
1.4 Er worden maximum 20 tripletten toegelaten. 

 
Art. 2 DATUM, STARTUUR EN PLAATS  

Het tomooi wordt gespeeld op donderdag 25 april 2019 met aanvang om 13.30 uur stipt en heeft plaats op de  
terreinen van de inrichtende club.  

Art. 3 INSCHRIJVING.  
3.1 De inschrijvingen geschieden uitsluitend via Raphaël De Smeyter, tel. 056 60 10 51 of 0485/18 40 27,  
      via e-mail naar raf.desmeyter@telenet.be of erik.vercruysse@telenet.be  voor 12 april 2019. 

 3.2 Het deelnamerecht bedraagt € 18 per triplette.  

Art. 4 REGLEMENT.  
4.1 Het tornooi wordt betwist volgens het Officieel Pétanque Reglement (O.P.R.) laatste editie  
      en volgens de reglementen van de PFV.  

 4.2 Na verloop van iedere mène dient elke ploeg de punten te noteren op de voorziene wedstrijdkaarten.  
      Iedere ploeg heeft hier haar eigen verantwoordelijkheid.  
4.3 Bij het beëindigen van iedere ronde moeten de wedstrijdkaarten met aanduiding van de uitslagen, 

       binnengebracht worden op het secretariaat. Foutief gemelde uitslagen vallen niet onder de  

      verantwoordelijkheid van het secretariaat noch onder deze van de inrichters.  

Art. 5 DEELNAME.  

5.1 Het tornooi staat open voor iedereen die in het jaar 2019 vijftig jaar is of wordt  

      en in het bezit is van een geldige licentie, erkend door de F.I.P.J.P. 
5.2 De deelnemers dienen hun licentie 2018 – 2019 die geldig is tot 30/04/2019 voor te leggen. Dit betekent dus, 
 aangezien er niet mag worden gemixt, dat men speelt voor de ploeg waarbij men was aangesloten vóór
 transferperiode16/03/19-15/04/19.  
      Geen licentie is niet deelnemen! 
5.3 Clubkledij GEWENST 

 

 Art. 6 VERLOOP DER WEDSTRIJDEN 

 Alle wedstrijden worden gespeeld naar 13 punten. 

 De wedstrijd wordt gespeeld in vier ronden. 

 Er wordt gestreefd opdat geen tweemaal tegen elkaar wordt gespeeld. Er kan wel tweemaal op hetzelfde terrein 

 worden gespeeld. 

- 1° ronde: integrale trekking -  ploegen van dezelfde club kunnen tegen elkaar uitkomen   

- Vanaf 2de ronde : ploegen met evenveel overwinningen tegen elkaar  

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

- Indien nodig voor een loting ( oneven aantal ploegen ) wordt de best gerangschikte ploeg uit de lagere reeks   

    meegenomen. Men kan maar 1 x opgetrokken worden. 

 

 



 
           In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen is er een bye = 13/7. Men kan maar 1keer bye zijn . 

             - in de 1° ronde: tussen alle deelnemende ploegen 

             - vanaf de 2° ronde:de ploeg die laagst gerangschikt staat . 

          Bij het opmaken van de eindrangschikking wordt rekening gehouden met :  

 1. Aantal overwinningen 

 2. Verschil tussen het totaal van de gemaakte punten en het totaal van de tegen punten 

 3. Het totaal van de gemaakte punten 

 4. Verschil tussen de gemaakte punten en de tegen punten eerste ronde 

 5.Verschil tussen de gemaakte punten en de tegen punten tweede ronde 

 6 Verschil tussen de gemaakte punten en de tegen punten derde ronde 
 

Art. 7 SANCTIES EN TUCHT 
7.1 Ploegen die tijdens de wedstrijd klaar en duidelijk frauderen, zowel in het spel als bij het bijhouden  
      van de score, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.  
7.2 Ploegen die na het verloop van een mène de punten niet aanduiden op de voorziene wedstrijdkaarten    
      worden als volgt gesanctioneerd:  

7.2.1 De stand wordt onmiddellijk 7-7.  
7.2.2 Bij herhaling volgt diskwalificatie.  

7.3 Indien slechts één ploeg fraudeert, wint de andere ploeg met de stand van het ogenblik.  
7.4 Het is ten strengste verboden te roken, alcoholische dranken te verbruiken of een GSM te  
       gebruiken op de speelterreinen. Overtredingen worden genoteerd en doorgestuurd naar de  
       Tuchtcommissie.  
7.5 Geen licentie: zie art. 5.2  

Art. 8 JURY – PROVINCIAAL AFGEVAARDIGDE - SCHEIDSRECHTER  
8.1 De provinciaal  afgevaardigde en de scheidsrechter worden aangeduid door het Provinciaal Bestuur.  
8.2 .De jury is samengesteld uit de Provinciaal Afgevaardigde (voorzitter), de Scheidsrechter en twee    
       leden. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.   
8.3 De beslissing van de jury is onherroepelijk en doorslaggevend voor alle administratieve, technische  
       en sportieve problemen met betrekking tot het tomooi.  
8.4 De jury mag iedere maatregel treffen om de goede gang van zaken te vrijwaren, zoals bijvoorbeeld  

      onderbreken  van wedstrijden en uitspraak doen over ieder geval dat in huidig reglement niet  
       voorzien werd, wat tevens inhoudt dat door dit feit zekere wijzigingen aan het reglement kunnen  
       worden aangebracht.  

Art. 9 PRIJZEN.  

Alle deelnemers ontvangen een prijs. De waarde van de prijzen is gelijk aan het bedrag van het 

 inschrijvingsgeld, verhoogd door de inrichtende club met 40%.  

Art. 10 KOSTEN.  
  Kosten provinciaal afgevaardigde, scheidsrechter en een bijdrage, ten bate van de  PFV West-Vlaanderen,  
  gelijk aan 0,5 € per speler, zijn ten laste van de inrichtende club.  

Art. 11 VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 De club waar de wedstrijd doorgaat, verbindt zich ertoe duidelijk de telefoonnummers te afficheren  

van de dichtst bijzijnde:  
 
  11.1 Spoeddienst 
  11.2 Brandweer 
  11.3 Politie 
  11.4 Kliniek Waregem 

  11.5 Dokter van wacht 
 
 

     Raphaël DE SMEIJTER     Monique DE WITTE   Gustave DEVOLDERE 

 

  

 

 

   Sportleider KPC De Bevers                   Ondervoorzitter     P.A.D.S.  PFV W.-Vl.   
 


