
PC DE ZEEMEERMIN V.Z.W. 

Sportpark- Duinenweg 427-8430 Middelkerke 

GROTE PRIJS MIDDELKERKE 50 plus -  REGLEMENT 

1. ALGEMEEN 

   1.1 Het tornooi wordt ingericht door PC De Zeemeermin vzw, Duinenweg 427 

          8430 Middelkerke. Tel. 059 31 06 58 

   1.2 Het tornooi staat onder toezicht van de Petanque Federatie Vlaanderen 

   1.3 Het tornooi wordt gespeeld in tripletten Heren of Heren gemengd en    

          gaat door op de buitenterreinen van de inrichtende club.   

 

2.DATUM-UUR-AANMELDEN                    

   2.1 Zaterdag 3/08/2019 met aanvang 13u30 stipt 

   2.2 Aanmelden tot uiterlijk 13u 

 

3.INSCHRIJVING-TARIEF 

   3.1 Vooraf inschrijven tot 30 juli met naam en licentienummer bij 

          Daniel Colmant: daniel.colmant@gmail.com of gsm: 0483 04 42 06 

   3.2 Triplet: 18€ 

 

4. REGLEMENT 

   4.1 Er wordt gespeelt volgens de geldende regels van de PFV en de toe- 

          gestane afwijkingen vermeld in het huidig reglement. 

   4.2 Afwijkingen: terreinen van 10x2m zijn toegelaten 

   4.3 Er wordt gespeeld naar 13 punten. Bij uitzondering kan de scheidsrechter 

          In overleg met de jury, hierin wijziging aanbrengen. Bv. Weersomstandig- 

          heden, langdurige rondes, enz. 

   4.4 Op de spelkaarten worden de punten, van beide elkaar ontmoetende  

          ploegen, na iedere speelbeurt genoteerd. Nalatigheid, vastgesteld door 

          de  scheidsrechter, wordt bestraft volgens de geldende regels. 

   4.5 Op het einde van een gespeelde wedstrijd moeten de wedstrijdkaarten  

           met vermelding van de uitslagen onmiddellijk binnengebracht  worden 

           op het secretariaat. Wanneer de wedstrijdkaarten foutieve uitslagen 

           vermelden en de vergissing niet kan vastgesteld worden bij afgifte, zijn 

           de verantwoordelijken aan de tafel en de inrichters van het tornooi van 

           alle verantwoordelijkheid ontslagen. 



   4.6 Door de scheidsrechter genoteerde overtredingen worden gerapporteerd 

          aan de bevoegde instantie.  

 

5. DEELNAME  

   5.1 Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldende licentie competitie 

          50+  

          Recreanten aangesloten bij Petanqueclub De Zeemeermin zijn toegelaten. 

           (licentie recreant PFV) 

   5.2 Tripletten samengesteld uit leden van verschillende clubs zijn toegelaten. 

   5.3 Uniforme kledij, is gewenst doch niet verplicht. 

 

6.FORMULE 

   6.1 Er worden 4 ronden gespeeld 

   6.2 1ste ronde integrale trekking 

   6.3 2de, 3de, 4de  ronde, evenveel overwinningen tegen elkaar. 

   6.4 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. 

 

7. RANGSCHIKKING 

   7.1 Aantal overwinningen 

   7.2 Verschilpunten 

   7.3 Gescoorde punten 

   7.4 Verschilpunten in volgorde van de gespeelde ronden (van 1 t/m 4) 

 

8. SANCTIES EN TUCHT 

   8.1 Ploegen die tijdens het wedstrijdverloop, klaar en duidelijk bedrog plegen, 

          zowel in het spel als in het bijhouden van de punten, worden onmiddellijk 

          gediskwalificeerd 

   8.2 Roken, gebruik van alcoholhoudende dranken en van GSM op de  

          terreinen is verboden. 

   8.3 Overtredingen worden genoteerd en gemeld aan de Tuchtcommissie. 

   8.4 Er dient gespeelt te worden met volledig gesloten schoenen. Er mogen 

          Geen gescheurde broeken gedragen worden en bij voorkeur wordt er 



    gespeelt in sportkledij. 

 

9. PRIJZEN 

   9.1 Integraal  bedrag van het inschrijvingsgeld + 30% 

   9.2 1/3 geld prijzen, 2/3 prijzen in natura 

 

10.BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 

   De inrichtende club verbindt zich ertoe de volgende telefoonnummers te 

    afficheren. 

   10.1 Politie 

   10.2 Brandweer 

   10.3 Spoeddienst ziekenhuis 

   10.4 Dokter 

 

Sportleider       Adjunct Directeur Sport  Voorzitter 

Daniel Colmant           Gustave Devoldere                            Lola Van Eyken 

 

 

 


