VKJ

VERSIE 2020 - 02

REGLEMENT VAN HET “VLAAMSE KAMPIOENSCHAP JEUGD”
1. ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1. Het Vlaams Kampioenschap Jeugd is een inrichting van de PFV in
samenwerking met een provincie. Deze zal door middel van rotatie door alle
provincies georganiseerd kunnen worden.
1.2. Het inschrijvingsrecht voor de organiserende club is begroot op €2
(euro)/speler, te voldoen na ontvangst van de factuur van de PFV.
1.3. Het Vlaamse Jeugdkampioenschap zal op één (1) dag gespeeld worden.
1.4. Het kampioenschap wordt ingericht voor de volgende categorieën:
- miniemen doubletten jongens/gemengd en miniemen doubletten meisjes
- cadetten tripletten jongens/gemengd en cadetten tripletten meisjes
- junioren tripletten jongens/gemengd en junioren tripletten meisjes
- beloften tripletten jongens/gemengd en beloften tripletten meisjes.
1.5. Het VKJ wordt gespeeld volgens de categorieën die van kracht zijn vanaf 1
januari van het jaar van het kampioenschap.
1.6. In elke categorie moeten er minstens vier (4) ploegen ingeschreven zijn.
1.7. Er mag maximaal één speler per triplet één categorie stijgen.
2. ARTIKEL 2: REGLEMENT
2.1. Het kampioenschap wordt betwist volgens het officieel internationaal
petanque reglement, zoals verschenen in zijn laatste uitgave. Met die
uitzondering dat er deze keer indoor wordt gespeeld. Hiervoor zijn de
reglementen van de Vlaamse wintercompetitie van toepassing.
2.2. Alle wedstrijden worden gespeeld naar 13 punten, met mogelijkheid om
partijen van de voorronde naar 11 punten te laten spelen.
2.3. De reglementaire afstanden voor het werpen van de cochonet (afstand
tussen de cochonet en de binnenrand van de cirkel) worden per categorie
vastgelegd:
- Miniemen: 4 tot 8 meter
- Cadetten: 5 tot 9 meter
- Vanaf junior: 6 tot 10 meter
2.4. Wedstrijdkaarten: de wedstrijdkaarten met aanduiding van de uitslag
moeten verplichtend binnengebracht worden op het secretariaat van het
kampioenschap 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.
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2.5.

De club dient te voorzien: minimum 10 binnen- en 10 buitenterreinen,
secretariaat in een afzonderlijke ruimte dan de cafetaria en speelterreinen,
een minimum van ongeveer 120 zitplaatsen, podium, micro en bijhorende
geluidsinstallatie, een plaats om 2 vlaggen op te hangen.
2.6. De club dient te voorzien in een maaltijd voor de deelnemers ter waarde van
maximum 5 euro.
2.7. Er dienen steeds 8 parkeerplaatsen voorbehouden te worden, kort bij het
secretariaat, voor de Vlaamse officiëlen. Deze dienen gedurende de gehele
dag ter beschikking te blijven.
2.8. Het gebruik van tussenkoorden is verboden.
2.9. Het gebruik van de kunststof ringen is VERPLICHT. Deze moeten
gemarkeerd worden zoals ballen of doel. Dit om alle misverstanden te
vermijden.
2.10. Raad geven tijdens het kampioenschap wordt niet toegestaan, behalve voor
de miniemencategorie waar enkel de coach, die in het bezit is van een
officiële badge, wel raad mag geven, maar enkel op aangeven van de spelers
zelf. Hij mag onder geen enkele voorwaarde het terrein betreden. Personen
die hierop bij herhaling inbreuk plegen, kunnen gesanctioneerd worden door
de scheidsrechter en zullen gerapporteerd worden aan de Tuchtcommissie
van de PFV.
2.11. Miniemen mogen met ballen spelen van 600 gram en een diameter van 65
mm.
3. ARTIKEL 3: DEELNAME EN INSCHRIJVING
Het kampioenschap staat open voor alle spelers en speelsters behorende tot één
van bovenvermelde categorieën, die aangesloten zijn bij de P.F.V en geen schorsing
of sanctie hebben opgelopen.
3.1. De spelers en speelsters moeten hun licentie bijhebben.
3.2. Mixen tussen verschillende provincies is toegelaten.
3.3. Er kunnen zowel door de PFV en/of de provinciale afdelingen geselecteerde
ploegen als zelfstandig samengestelde ploegen deelnemen.
3.4. Men dient in te schrijven per ploeg (triplet of doublet bij de miniemen) via
onderstaande contactgegevens. De inschrijvingen dienen te gebeuren via
mail én via een overschrijving ( : tim-pennoit@pfv.be / IBAN: BE97 4469
7072 8149 / BIC: KREDBEBB).
3.5. Het deelnamerecht bedraagt €5 per persoon. In dit recht zit zowel de gratis
deelname als een maaltijd.
3.6. Het inschrijvingsgeld zal nadien door de PFV doorgestort worden naar de
inrichtende club.
3.7. De regularisatie van de inschrijvingen van het kampioenschap begint één
uur voor aanvang van het tornooi en wordt onherroepelijk afgesloten één
kwartier voor aanvang van het Vlaams Kampioenschap Jeugd.
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4. ARTIKEL 4: AANVANG:
4.1. Het kampioenschap begint om 9u00. Inschrijven/aanmelden kan tot
maximum 30 minuten voor aanvang van het kampioenschap, hiertoe dient
de club geopend te zijn vanaf 8u.
5. ARTIKEL 5: FORMULE:
5.1. Om het kampioenschap reglementair te kunnen laten doorgaan is een
minimum inschrijving van 4 doubletten/tripletten per categorie verplicht.
Indien er geen 4 doubletten/tripletten per categorie ingeschreven zijn, zal de
jury een gepaste maatregel uitwerken.
5.2. Enkel de leden van de Vlaamse jeugdcommissie zijn gemachtigd
beslissingen te nemen omtrent de speelwijze voor de verschillende
categorieën van het kampioenschap.
5.3. De provinciale afdeling waar het dagtornooi doorgaat is verantwoordelijk
voor de bezetting en de goede werking van de wedstrijdtafel, maar steeds
onder leiding van een verantwoordelijke van de PFV-jeugdwerking.
6. ARTIKEL 6: TUCHT
6.1. Alle inbreuken tegen het internationaal petanquereglement of tegen het
huidig reglement vallen onder de bevoegdheid van de P.F.V.
Tuchtcommissie.
6.2. Alle spelers en speelsters van éénzelfde doublet/triplet moeten aantreden in
uniforme bovenkledij (voor de Belgische kampioenen is een afwijking
toegelaten).
6.3. Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen. Het dragen van
een short die 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.
6.4. 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.
6.5. Spelers en/of ploegen die zonder geldige reden en zonder verwittiging aan de
wedstrijdleiding niet komen opdagen of de wedstrijd verlaten, worden
doorverwezen naar de tuchtcommissie PFV.
6.6. Tijdens het verloop van de competitie is het ALLE deelnemers en
verantwoordelijken/officiëlen ten strengste verboden om alcohol te nuttigen.
Bij inbreuk tegen deze 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.
6.7. Voor 12u ’s middags mag aan geen enkele aanwezige alcoholische drank
geschonken worden.
Opgemaakt door Vlaamse jeugdraad PFV en goedgekeurd door de Directeur sport. Blad 3/5

6.8.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door
arbitrage, is het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) v.z.w. belast met
de aanstelling van de Arbiter(s) die bevoegd zal/zullen zijn om elk geschil in
graad van beroep definitief te beslechten conform haar werkingsreglement,
dat kosteloos kan bekomen worden bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor
de Sport) v.z.w. op haar website (http://www.bas-cbas.be/nl/reglement.php).
Deze clausule maakt integraal deel uit van het tuchtreglement en van het
reglement van inwendige orde van de Petanque Federatie Vlaanderen v.z.w.
en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

7. ARTIKEL 7: JURY
7.1. De jury bestaat uit de Vlaamse afgevaardigde (of een door de PFV
aangeduide vervanger), een lid van de technische staf en 1 lid van de
provinciale jeugdwerking. Allen staan onder leiding van de Vlaamse
afgevaardigde (of een door de PFV aangeduide vervanger).
7.2. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn onherroepelijk en
doorslaggevend voor alle administratieve, technische en sportieve
problemen met betrekking tot het tornooi. De wedstrijdleiding mag iedere
maatregel treffen die zij nodig acht om de goede gang van zaken te vrijwaren,
bijvoorbeeld onderbreken van wedstrijden, opleggen van tijdslimieten per
categorie, het spelen van de wedstrijden op de buitenterreinen en uitspraak
doen over alle gevallen die in het huidige reglement niet zouden voorzien
zijn.
8. ARTIKEL 8: SCHEIDSRECHTER:
8.1. De inrichtende provincie duidt, met goedkeuring van de federatie, 2
scheidsrechters aan, die door de PFV worden vergoed.
8.2. Minstens 1 van de scheidsrechters heeft bij voorkeur de graad van Vlaams
scheidsrechter.
9. ARTIKEL 9: PRIJZEN:
9.1. Voor de kampioenen, de tweede en de derde plaats wordt een medaille
voorzien. Voor alle deelnemers zal een klein aandenken voorzien worden.
10. ARTIKEL 10: DATA en PLAATS:
10.1. Het Vlaams Kampioenschap Jeugd wordt op maandag 13 april 2020 gespeeld.
10.2. De voorinschrijvingen worden afgesloten einde maart (kort voor de
vergadering van de VJR in maart). Een tweede inschrijvingsdatum wordt
vastgelegd tijdens de vergadering in maart en geeft de tijd aan de provincies
om met de overgebleven spelers nog ploegen te vormen.
10.3. Het Vlaams Kampioenschap Jeugd 2020 gaat door te West-Vlaanderen op de
terreinen van Oostendse PC.
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11. ARTIKEL 11: CYCLUS van de organiserende provincies
11.1. Cyclus voor de komende 5 jaar:
2020: West-Vlaanderen
2021: Limburg
2022: West-Vlaanderen
2023: Antwerpen
2024: Oost-Vlaanderen
2025: VBBH
Rev.05/12/2019

Opgemaakt door Vlaamse jeugdraad PFV en goedgekeurd door de Directeur sport. Blad 5/5

