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REGLEMENT INDOOR 2019 – 2020 

Artikel 1: DEFINITIES 

De “INDOOR” 50-plus” is een wedstrijd, waarin doubletten spelen, om de beste doublet van elke afdeling 
van de 50-plus competitie van West-Vlaanderen, aan te duiden. 

De “INDOOR” weekend” is een wedstrijd, waarin tripletten spelen, om de beste triplet van elke afdeling 
van de weekendcompetitie van West-Vlaanderen, aan te duiden. 

“TITULARIS VAN EEN PLOEG”: Men is titularis van een ploeg vanaf er driemaal voor die ploeg gespeeld 
werd, tenzij men driemaal in een hogere afdeling gespeeld heeft, dan is men titularis van de ploeg in de 
hogere afdeling. 

Indien er minder dan 10 deelnemende ploegen  in een afdeling ingeschreven zijn dan wordt indoor voor 
deze afdeling afgelast.  

 

Artikel 2: DATA-  LOCATIE  

Zie bijlage  

Artikel 3: DEELNAME 

De deelname is gratis. 

Enkel de titularissen van een ploeg mogen deelnemen. De deelnemers spelen in de ploeg waarin  zij 
titularis zijn. 

De doubletten en tripletten nemen deel in dezelfde afdeling waarin ze gespeeld hebben gedurende de 
wintercompetitie. 

Er mogen geen reserves opgesteld worden tijdens het verloop van de wedstrijden. 

 

Artikel 4: INSCHRIJVING  

De inschrijving gebeurt via website van West – Vlaanderen  

Artikel 5: SPELREGLEMENT 

De wedstrijden worden gespeeld volgens het Internationaal Petanque Reglement en het reglement 
wintercompetitie Provincie West-Vlaanderen 2019-2020. 

Uitzonderingen: 

In afwijking van art. 5 van het Internationaal Petanque Reglement is de minimale grote van een terrein 10 
op 2 meter.   

Dertig minuten voor de aanvang van een wedstrijd mag de temperatuur op de terreinen niet minder dan 
16 °C bedragen. In geen enkel geval mag de lichtsterkte minder zijn dan 100 Lux en dit over de gehele 
oppervlakte van de terreinen. 

Het gebruik van gehomologeerde werpcirkels is verplicht. Deze moeten gemarkeerd worden zoals ballen of 
doel. 



De terreinen mogen vanaf dertig minuten vóór het aanvangsuur en gedurende de ganse wedstrijd niet 
veranderd worden, m.a.w. niet meer besproeid, aangeharkt of met een ander materiaal bedekt worden. 

Een vrije strook van minstens 10 cm breed zal zijdelings van het kader en de wanden voorzien worden. Op 
elk uiteinde van het kader zal een vrije strook van minimum 15 cm voorzien zijn. Elke bal die buiten de 
begrenzing van het (terrein) kader ligt zal verwijderd worden opdat hij geen hindernis zou vormen. 

De inrichtende club zal: 
De nodige meetapparatuur voor de scheidsrechter ter beschikking stellen en een verbandkist voorzien. 
Zorgen dat een thermometer voor meting van de temperatuur in de speelruimte aanwezig is 
Een lijst met de oproepnummers van de hulpdiensten uithangen en een conforme EHBO kast voorzien . 

Uniforme clubkledij is verplichtend. 

De spelers moeten in het bezit zijn van hun geldige licentie ( geen geldige licentie voorleggen = niet 
spelen )  

Artikel 6: VERLOOP DER WEDSTRIJDEN 

Alle wedstrijden worden gespeeld naar 13 punten. 

De wedstrijd wordt gespeeld in vier ronden. 

Er wordt de eerste drie ronden geen tweemaal tegen elkaar gespeeld 
- 1° ronde: integrale trekking waarbij ploegen van eenzelfde competitieploeg ,  
                    elkaar niet kunnen ontmoeten  
- Vanaf 2de ronde : ploegen met evenveel overwinningen tegen elkaar  
   :  loting binnen de categorie en dit in het bijzijn van kapiteins  
- In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen 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 . 

 
           Het klassement wordt opgemaakt volgens ( in volgorde )  

 1. Aantal overwinningen 

 2. Verschil tussen het totaal van de gemaakte punten en het totaal van de tegen punten 

 3. Het totaal van de gemaakte punten 

 4. Verschil tussen de gemaakte punten en de tegen punten eerste ronde 

 5.Verschil tussen de gemaakte punten en de tegen punten tweede ronde 

 6 Verschil tussen de gemaakte punten en de tegen punten derde ronde 

 

Artikel 7: PRIJZEN 

De winnaars worden persoonlijk bedacht met een attentie door de PFV West-Vlaanderen. 

Artikel 8: BETWISTINGEN 

De jury onder voorzitterschap van de wedstrijdverantwoordelijke is bevoegd om te beslissen bij gebeurlijke 
betwistingen  

De jury zal zich steunen op het Internationaal Petanque Reglement en onderhavig reglement”INDOOR”. 

De jury mag alle schikkingen nemen voor een goed verloop.  

De beslissing van de jury is onherroepelijk. 

 

Artikel 9: INRICHTENDE CLUB - KOSTEN  

De club die een indoorkampioenschap organiseert betaalt: 
 € 20,00 scheidsrechterskosten.  

€ 0,50 per deelnemer. 

 

 

 

 



Artikel 10: Boeten 

Indien een speler mocht opgesteld worden in een andere afdeling of ploeg dan deze waarin hij gemachtigd 
was, wordt gecontroleerd door de secretaris van de WC , zal de ploeg uitgesloten worden en de club een 
boete opgelegd krijgen van € 50. 

Ingeschreven ploegen die niet opdagen krijgen een geldboete van € 50. 

 

DATA en LOCATIE  
 

 

Zondagcompetitie: zondag 29 maart 
 

 
- Ere afdeling te Oostende 

 
- 1e afdeling te Nieuwpoort 

 
- 2e afdeling te Waregem 
 
 
 

50+ competitie: 
 

 
- Senior League: donderdag 19 maart te Roeselare 

 
- 1e afdeling: donderdag 19 maart te Waregem 

 
- 2e afdeling: donderdag 26 maart te Waregem 

 
- 3e afdeling: donderdag 26 maart te Oostende 

 
- 4e afdeling: donderdag 26 maart te Gulden Kamer 
 

Inschrijving op website PFV . 
 
Afsluiting 4 dagen vooraf  

 



 


