REGLEMENT VAN HET JEUGDCIRCUIT (versie 2019 - rev02)
ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1. Het Jeugdcircuit is een inrichting van de P.F.V., Vlaamse Jeugdraad
1.2. Het Jeugdcircuit bestaat uit vijf (5) ‘jeugddag’-tornooien.
1.3. Het Jeugdcircuit wordt ingericht voor de volgende categorieën: Miniemen / Cadetten / Junioren / beloften – doublet
jongens gemengd / meisjes
1.4. In elke categorie moeten er minstens vier (4) ploegen inschrijven. De Miniemen en Cadetten spelen de eerste ronde in
één groep. Vanaf de tweede ronde spelen de Miniemen en Cadetten afzonderlijk.
De Junioren en Beloften spelen in de eigen categorie. In het geval er minder dan 4 ploegen in een bepaalde categorie
aanwezig zijn, dan spelen deze in een andere categorie mee (Cadetten-Miniemen) (Junioren-Beloften).
1.5. Per ploeg (doublet/triplet) mag maximum 1 speler, 1 categorie stijgen.
1.6. De spelers die zich individueel melden aan de tafel worden door de wedstrijdtafel samengesteld in doubletten. Indien er
een speler over is, wordt er een triplet gevormd in de categorie waartoe de speler behoort. Deze wordt via loting bij een
reeds gevormde doublet van eigen categorie geplaatst, hierdoor ontstaat een triplet. Ieder doublet kan echter maar één
maal een individuele speler toegewezen krijgen en zal om deze reden bij een volgende loting niet meer opgenomen
worden. Met uitzondering dat wanneer ieder aanwezig doublet van de betreffende categorie reeds een derde speler heeft
gekregen, de loting opnieuw wordt hervat met alle ploegen.
1.7. Schade berokkend aan voorwerpen op en rond de speelterreinen is volledig de verantwoordelijkheid en ten koste van de
schuldige, hetzij de ouders. De federatie of de club draagt geen verantwoordelijkheid of eventuele kosten voor dergelijke
gevallen.
1.8. De organiserende club moet een degelijk geluidsinstallatie voorzien die alle speelzones bestrijkt alsook de lokalen waar
de spelers zich ophouden tussen twee spelbeurten.
ARTIKEL 2: REGLEMENT
2.1. De tornooien van het Jeugdcircuit worden betwist volgens het officieel internationaal petanque reglement, zoals
verschenen in zijn laatste uitgave.
2.2 Alle wedstrijden worden gespeeld naar 13 punten.
2.3. Wedstrijdkaarten: de wedstrijdkaarten met aanduiding van de uitslag moeten verplichtend binnengebracht worden op het
secretariaat van het tornooi bij het einde van iedere wedstrijd en ondertekend door beide kapiteins. Wanneer de
wedstrijdkaarten foutieve uitslagen vermelden en de vergissing niet kan vastgesteld worden bij afgifte, zijn de tafel en de
inrichters van alle verantwoordelijkheid ontslagen.
2.4. Het gebruik van tussenkoorden is verboden.
2.5. Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen. Het dragen van een short dat niet tot aan de knie reikt, is
ten strengste verboden. Er mogen geen gescheurde broeken gedragen worden en bij voorkeur wordt er gespeeld in
sportkledij.
ARTIKEL 3: DEELNAME EN INSCHRIJVING
3.1. De tornooien van het Vlaamse Jeugdcircuit staan open voor alle spelers en speelsters, behorende tot één van de
bovenvermelde categorieën, die aangesloten zijn bij een federatie die lid is van de F.I.P.J.P. en geen schorsing of sanctie
hebben opgelopen.
3.2. De spelers en speelsters moeten hun licentie bijhebben.
Geen licentie: eerste maal 10 minpunten, bij herhaling niet spelen
3.3. Mixen is toegelaten.
3.4. Men kan in doublet of individueel inschrijven (per jeugddagtornooi kan het doublet anders samengesteld zijn). Individuele
inschrijvingen worden door de wedstrijdtafel en jury ingedeeld in een doublet of triplet volgens artikel 1.6.
3.5. De inschrijvingen dienen te gebeuren via een inschrijvingsformulier van op de website of via het secretariaat.
3.6. Het inschrijvingsgeld bedraagt €20 per persoon.
3.7. Personen die niet wensen deel te nemen aan het circuit kunnen toch deelnemen aan één of meerdere tornooien die deel
uitmaken van het circuit. De inschrijvingen kan individueel of in doublet gebeuren. Een daginschrijving bedraagt €5 per
persoon.
3.8. De regularisatie van de inschrijvingen van het circuit en de dag-inschrijvingen (individueel of per ploeg) begint één uur
voor aanvang van het tornooi en wordt onherroepelijk afgesloten een half uur voor aanvang van het tornooi. Spelers die
te laat inschrijven kunnen vanaf de tweede wedstrijd spelen.
ARTIKEL 4: DATA
Volgende vijf tornooien vormen het Vlaams Jeugdcircuit 2019
- Limburg - 11/05 - PC Genenbos
- West-Vlaanderen - 18/05 -PC De Bouchon
- Oost-Vlaanderen - 31/08 - PC Reynaert
- Antwerpen - 14/09 - PC Wijnegem
- Vlaams-Brabant - 21/09 - n.n.g.
Alle tornooien die deel uitmaken van het Jeugdcircuit beginnen om 11 u. Inschrijven kan tot 10.30u.
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ARTIKEL 5: FORMULE
5.1. wedstrijd type:
Van 11 tot 12u wordt er training gevolgd. Hiervoor krijgt men afhankelijk van zijn score, één of twee punten (gewonnen
wedstrijden).
Miniemen
1ste ronde: bij cadetten&miniemen in (triplet of doublet) gevormd door trekking.
2de ronde: individueel Wedstrijd. Bij meer dan 8 miniemen kan de wedstrijdleiding beslissen van in doublet/triplet te spelen.
3de ronde: doublet met zelf gekozen spelers.
Cadetten
1ste ronde: cadetten&miniemen in (triplet of doublet) gevormd door trekking.
2de ronde: doublet met zelf gekozen spelers.
3de ronde: doublet met zelf gekozen spelers, maar bij minder dan 8 deelnemers wordt individueel gespeeld.
Junioren en beloftes
Spelen steeds met de zelf gekozen speler.
2de ronde: Indien minder dan 8 junioren/belofte, kan de wedstrijd leiding een doublet ouders als tegenpartij opstellen of
Individueel spelen of doubletten vormen door trekking.
5.2. Bepaling van de tegenpartij:
De punten verdient op training worden direct in rekening gebracht.
Eerste ronde: integrale trekking
Tweede ronde: één en nul overwinningen tegen elkaar
Derde ronde: twee, één en nul overwinningen tegen elkaar
De ploegen mogen niet 2 maal tegen elkaar spelen. Met uitzondering van de spelers uit de wedstrijd met samengestelde
doubletten/tripletten door trekking.
Groepen met een oneven aantal worden aangevuld met de beste uit de lagere groep.
5.3. Bij een oneven aantal ploegen wordt de bye-wedstrijd niet gespeeld; de uitslag van deze wedstrijd is 13-7. Men kan maar
1 maal bye zijn. Deze wordt vanaf de derde wedstrijd getrokken uit de verliezers.
5.4. De wedstrijdleiding (jury) is steeds bevoegd om bij onvoldoende inschrijvingen de te volgen speelwijze te bepalen.
ARTIKEL 6: KLASSEMENT
6.1. Bij deelname in een andere provincie krijgt men 5 pluspunten extra voor het eindklassement.
6.2. Dagklassement: na de drie ronden wordt het klassement opgemaakt als volgt, (zonder pluspunten voor andere provincie):
1. De meest behaalde overwinningen
2. De meest gemaakte punten.
3. De minste tegenpunten.
6.3. Eindklassement: om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet men minstens aan drie (3) van de vijf (5)
tornooien hebben deelgenomen. Enkel de vier beste tornooiuitslagen ( + de daar bij hoorde pluspunten voor andere
provincie) tellen mee voor het eindklassement. Het klassement wordt als volgt opgemaakt.
1. Het aantal overwinningen
2. De meest aantal deelnamen aan het JC.
3. De meest gemaakte punten.
4. De minste tegenpunten.
ARTIKEL 7: TUCHT
7.1. Alle inbreuken tegen het internationaal petanque reglement of tegen het huidig reglement vallen onder de bevoegdheid
van de P.F.V. Tuchtcommissie.
7.2. Bij ziekte of andere geldige reden waardoor een speler niet kan deelnemen, dient een email naar 'tim-pennoit@pfv.be'
gestuurd te worden en wordt dan gerekend als deelname zonder overwinning en zonder plus-min punten.
7.3. Ploegen die tijdens de wedstrijden klaar en duidelijk frauderen, zowel in spel als in bijhouden van de punten, worden
onmiddellijk gediskwalificeerd, met opmaak van een verslag voor de tuchtcommissie P.F.V.
7.4. Ploegen die na verloop van elke mène hun punten niet aanduiden op de voorziene wedstrijdkaart worden als volgt
gesanctioneerd.
- De stand wordt onmiddellijk 7-7
- Bij herhaling volgt diskwalificatie.
- Indien er slechts één ploeg fraudeert dan wint de andere ploeg met forfaitscore (13-0).
7.5. Spelers en/of ploegen die zonder geldige reden en zonder toelating van de wedstrijdleiding de wedstrijd verlaten, worden
doorverwezen naar de tuchtcommissie PFV.
7.6. Er wordt geen coaching toegestaan tijdens de wedstrijden. Ploegen die een inbreuk doen op dit reglement worden als
volgt gesanctioneerd:
- verwittiging
- 6 tegenpunten
- geweerd uit het tornooi
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7.7. Tijdens de dag van de competitie is het ALLE deelnemers ten strengste verboden om te roken en alcohol te nuttigen. Bij
inbreuk tegen de regel kan de scheidsrechter een rode kaart geven, wat kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de
competitie. Bovendien zal een rapport worden opgemaakt dat wordt overgemaakt aan de Tuchtcommissie P.F.V.
7.8.Tijdens de dag van de competitie is het ALLE officiëlen/verantwoordelijken ten strengste verboden om alcohol te nuttigen.
Bij inbreuk tegen de regel zal een rapport worden opgemaakt dat wordt overgemaakt aan de Tuchtcommissie P.F.V.
7.9. Voor 12u ’s middags mag aan geen enkele
aanwezige alcoholische drank geschonken worden.
ARTIKEL 8: JURY
8.1. De jury bestaat uit 3 of 5 provinciale jeugdverantwoordelijken (of aangestelden) voorgezeten door de provinciaal
jeugdverantwoordelijke van de organiserende provincie.
8.2. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en doorslaggevend voor alle administratieve, technische en sportieve
problemen met betrekking tot het tornooi. De jury mag iedere maatregel treffen die zij nodig acht om de goede gang van
zaken te vrijwaren en uitspraak doen over alle gevallen die in het huidige reglement niet zouden zijn voorzien.
ARTIKEL 9: PRIJZEN
9.1. Voor het dagklassement van het Jeugdcircuit voorziet de Vlaamse Jeugdraad voor alle ingeschreven miniemen, voor
minstens 2/3 van de ingeschreven cadetten en voor minstens 1/3 van de ingeschreven junioren en beloften, die aan de
voorwaarden voldoen, een aandenken of prijzen in natura. Deze prijsuitreiking vindt plaats elk jeugddagtornooi. Per
categorie ontvangen de eindwinnaars van het circuit een diploma.
9.2. De deelnemers die, zonder schriftelijke, geldige reden, afwezig zijn op de prijsuitreiking ontvangen geen prijs. Hun prijs
blijft eigendom van de P.F.V. Elk geval zal individueel beoordeeld worden.
9.3. De organiserende club zal aan 1 van de PFV-verantwoordelijken 1 drankbonnetje per speler afgeven ter consumptie van
1 niet-alcoholische drank. De PFV-verantwoordelijke zal deze drankbonnetjes aan de spelers overhandigen na het
indienen van hun pointagekaarten van de laatste ronde.
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