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Reglement Provinciaal Kampioenschap Individueel 2019 

1. PRINCIPE 

Het Provinciaal Individueel Kampioenschap (P.K.I) heeft tot doel de beste individuele speler / speelster aan te 
duiden in de 4 categorieën : 

Dames jonger / ouder :  dan 50 jaar  
Heren jonger / ouder  : dan 50 jaar 
 

2. DATUM EN PLAATS 

Het  P.K.I. gaat door op zondag 11 augustus 2019 met aanvang om 10.00 uur en wordt gespeeld op de 
buitenterreinen van: OOSTENDSE PC - 05-009, Steensedijk 2 - 8400 OOSTENDE. Tel : 059/808946  
De deelnemers dienen zich aan te melden tussen 9 u 00 en 9 u 45. 

3. REGLEMENT 

Het  kampioenschap wordt gespeeld volgens het O.I.P.R. 2017 maar rekening houden met: 

• In afwijking van art. 7 van het Internationaal Petanque Reglement is het mikballetje geldig geworpen 
wanneer het binnen de begrenzing van de toegewezen speelzone ligt, om het even hoe zijn positie zich 
voordoet met betrekking tot de zijlijnen. Nochtans moet het minstens 50 cm van (het uiteinde) de korte zijde 
van de speelzone liggen om geldig te zijn. 

• Er wordt gespeeld zonder tussenkoorden en op de aangewezen zone  Wanneer de teams van een ploeg 
tijdens een mêne met het doeltje in een aanpalende zone terecht komen, dient de mêne verder gespeeld te 
worden. Na afloop van deze mêne dient men terug te keren in zijn toegewezen speelzone. De speelzone kan 
aan de langszijde begrensd worden door één of twee denkbeeldige lijnen. 

• Het doel moet voor de speler die geheel rechtop staat zichtbaar zijn vanuit de werpcirkel. In geval van twijfel 
beslist de scheidsrechter 

• De bal of het doel is nietig als de verlieslijn volledig wordt overschreden: dit is als hij/ het ,loodrecht van 
boven gezien voorbij de verlieslijn ligt en deze volledig zichtbaar is 

 

4. DEELNAME 

• De deelname is gratis. 

• Iedere speler/speelster moet aangesloten zijn bij de PFV – afdeling West- Vlaanderen.  

• De spelers / speelsters dienen over een licentie competitie 2019-2020  te beschikken. Wie geen licentie kan 
voorleggen mag niet deelnemen aan het kampioenschap. 

• Het tuchtreglement wordt toegepast op de speler/speelster die de wedstrijd verlaat  zonder akkoord van de 
scheidsrechter . 

  



5. INSCHRIJVING 

Door onvoorziene omstandigheden kan er ook de dag zelf worden ingeschreven .  

6. KLEDIJ 

Het is verplicht zijn clubkledij te dragen . Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen. De minimale 
maat van  een broek of rok moet reiken tot net boven de knie.  Er mogen geen gescheurde broeken gedragen 
worden en bij voorkeur wordt er gespeeld in sportkledij 

 

 

7. FORMULE 

       

 Wedstrijdverloop 
Er wordt gespeeld in ronden .   waarvan het aantal per categorie wordt bepaald in functie van het aantal deelnemers .  
Tot en met 8 deelnemers = 3 ronden. Tot en met 16 deelnemers = 4 ronden . Tot en met 32 deelnemers = 5 ronden . Vanaf meer 
dan 32 ploegen = 6 ronden .  
Het systeem kan door de jury aangepast naargelang de noodzaak van het spelverloop.  
1e ronde: integrale trekking, alleen het toeval is beslissend. 

 
- De volgende ronden wordt er telkens getrokken in bijzijn van enkele deelnemers : evenveel overwinningen tegen 

elkaar .  
 

- 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 eindrangschikking wordt rekening gehouden met: 

             
- Het aantal overwinningen. 
- Het verschil tussen de gemaakte punten en de tegen punten . 
- Totaal aantal gescoorde punten 
- Bij absolute gelijkheid geeft het scoresaldo van de ronden in spelvolgorde de doorslag. 
- Indien er na voorgaande regels nog gelijkheid is en de ploegen hebben tegen elkaar gespeeld, dan komt de 
winnaar van die wedstrijd voor de verliezer. In het ander geval beslist een loting over de volgorde. 

8. TUCHT 

• Iedere inbreuk op het O.I.P.R. of dit reglement valt onder de toepassing van het tuchtreglement. 

• Het is verboden te roken of alcoholische drank te verbruiken op de speelvelden. 

• Ook het gebruik van GSM toestellen tijdens de wedstrijden is verboden op en rond de terreinen. 

9. JURY 

• De jury wordt samengesteld door de PFV, provincie West-Vlaanderen , de scheidsrechters  en leden van de 
inrichtende club  

• De beslissing van de jury is onherroepelijk en doorslaggevend voor alle administratieve, technische en 
sportieve problemen met betrekking tot het kampioenschap. 

• De jury mag iedere maatregel treffen die zij nodig acht om de goede gang van zaken te vrijwaren, bv. 
onderbreken van wedstrijden en uitspraak doen over ieder geval dat in het huidig reglement niet voorzien 
werd. 

10 . * F. Kosten  

 
De scheidsrechters = 30 euro voor een ganse dag De bijdrage, ten bate van de PFV West-Vlaanderen, gelijk aan  0,5 € per speler 

zijn ten laste van de inrichtende club . 

 

Gustave Devoldere 

Provinciaal adjunct directeur sport 


