
 

 

                              
 

 

 

 

 
 

Zomertornooi Doubletten 06 Juli 2019. 
 

Reglement. 
Art. 1 ALGEMEEN. 

1.1 De inrichter van het tornooi is P.C. Kortrijk  Sint-Denijsestraat, 216B, 8500 Kortrijk, Tel 056/227810 

1.2 Het tornooi wordt ingericht onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende club, met de verplichting alle 

wettelijke verplichtingen dienaangaande na te leven. 

1.3 Het tornooi wordt gespeeld in doubletten. 

Art. 2 DATUM EN PLAATS 

Het tornooi. wordt gespeeld op zaterdag 06 Juli 2019  met aanvang om 10.30 uur stipt en heeft plaats op de 

terreinen gelegen te : St-Denijsestraat 216b Kortrijk. 

 

Art. 3 INSCHRIJVING. 

3.1 De inschrijvingen geschieden uitsluitend via E-mail : martinkints@skynet.be. 

3.2 Het deelnamerecht bedraagt € 6 per persoon. 

 

Art. 4 REGLEMENT. 

.4..1  Er wordt gespeeld volgens het O.I.P.R. maar met volgende afwijkingen  

        Er wordt gespeeld zonder tussenkoorden en gedurende het ganse verloop van de partij op de aangewezen zone.  

        In afwijking van art. 9 van het I.P.R. is het mikballetje enkel geldig wanneer het binnen de aangewezen  

        speelzone wordt geworpen, om het even hoe zijn positie zich voordoet met betrekking tot de zijlijnen.  

        Nochtans moet het minstens 50 cm van de achterste verlieslijn liggen om geldig te zijn. In afwijking van art. 5 

        van het Internationaal Petanque Reglement is de minimale afmeting van een zone 10 op 2 meter,maar   

        indien haalbaar worden de afmetingen van de zones zo groot mogelijk gehouden .  

 
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 beëindigen van ieder 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. 

 

5 DEELNAME. 

5.2 Het tornooi s toegankelijk voor alle spelers en speelsters in het bezit van een geldige licentie competitie , 

erkend door het F.I.P.J.P. 

1.1. De deelnemers dienen hun licentie voor te leggen. De speler (M/V) die zijn licentie niet kan  

       voorleggen wordt uitgesloten van deelname. 

5.3  Doubletten samengesteld uit leden van verschillende clubs zijn toegelaten. 

5.4 Uniforme kledij conform reglementering PFV is niet verplicht doch wenselijk. 

 

6 FORMULE. 

6.2 Vier rondes + finale . 

6.3 Eerste ronde: integrale trekking. 

6.4 Na de eerste, tweede en  derde  ronde: 1ste  tegen 2e , 3e tegen 4e , enz ….. 

6.5 Finale voor de plaatsen 1 en 2 na vier rondes. 
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6.6 Eerste drie ronden geen tweemaal tegen elkaar indien mogelijk. 

6.7 Finale eerste en tweede plaats wordt gespeeld over 2 terreinen naar 13 punten. 

6.8 Rangschikking wordt opgemaakt volgens respectievelijk: 

6.8.1 Aantal overwinningen. 

6.8.2 Verschil tussen gescoorde punten en tegenpunten. 

6.8.3 Aantal gescoorde punten. 

6.8.4 De volgorde stand  na derde, tweede en eerste ronde. 

 

 

7 SANCTIES EN TUCHT. 

7.2 Ploegen die tijdens de wedstrijd klaar en duidelijk frauderen, zowel in het spel als bij het bijhouden van de 

score, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.(Zal strikt toegepast worden) 

7.3 Ploegen die na het verloop van een mène de punten niet aanduiden op de voorziene wedstrijdkaarten worden 

als volgt gesanctioneerd: 

7.3.1 De stand wordt onmiddellijk 7-7. 

7.3.2 Bij herhaling volgt diskwalificatie. 

7.4 Indien slechts één ploeg fraudeert wint de andere ploeg met de stand van het ogenblik. 

7.5 Het is ten strengste verboden te roken of alcoholische dranken te verbruiken of een GSM toestel te gebruiken 

op de speelterreinen. Overtredingen worden genoteerd en doorgestuurd naar de Tuchtcommissie 

7.6 Geen licentie :zie art. 5.2 

 

8 JURY –TORNOOILEIDER – SCHEIDSRECHTER 

8.2 De tornooileider is een lid van de inrichtende club. De scheidsrechter wordt aangeduid door het provinciaal 

bestuur. 

8.3 .De jury is samengesteld uit de tornooileider (voorzitter), de scheidsrechter en twee leden van de inrichtende 

club. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.  

8.4 De beslissing van de jury is onherroepelijk en doorslaggevend voor alle administratieve, technische en 

sportieve problemen met betrekking tot het tornooi. 

8.5 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. 

 

9 PRIJZEN. 

Minstens 30 % van de deelnemers bekomt een prijs. De waarde van de prijzen is minstens gelijk aan het 

bedrag van het inschrijvingsgeld. Prijzen niet afgehaald de dag van het tornooi blijven eigendom van de 

inrichtende club. 

 

10 KOSTEN. 

Kosten scheidsrechter en een bijdrage ten bate van de PFV provincie West Vlaanderen (0,5 euro per deelnemer 

) zijn ten laste van de inrichtende club. 

. 

11 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

11.2 De club waar de wedstrijd doorgaat verbindt zich ertoe duidelijk de telefoonnummers te afficheren van de 

dichtst bijzijnde: 

11.3 Politiepost 

11.4 Brandweerkazerne 

11.5 Hospitaal 

11.6 Ziekenvervoer  

11.7 Dokter van dienst 
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