
 
Jean Daniel,
 
Is het mogelijk bijgaand reglement op de site van PFV-West-Vlaanderen te plaatsen
Dank.
 
Elianne
Nieuwpoortse P.C.
 
Van: Gustave <Gustave.devoldere@telenet.be>
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 18:03
Aan: Elianne <elianne.luchie@telenet.be>; glennheinderson@gmail.com
CC: Gustave.devoldere@telenet.be
Onderwerp: Reglement WT
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Ik kan het niet opslaan en logo Club ontbreekt
 

Wintertornooi 2020
 

REGLEMENT 
 
 
Ar�kel 1: ALGEMEENHEDEN
                - Alle spelers/ speelsters aangesloten bij een federa�e lid van de F.I.P.J.P. met een licen�e
               Compe��e 50-PLUS mogen aan dit tornooi deelnemen . Wie geen geldige licen�e
               kan voorleggen , mag niet deelnemen.
                - Het tornooi wordt gespeeld in triple�en met minstens 1 (één) dame.
                - Het officieel interna�onaal petanque reglement van de FIPJP is van toepassing.
               
Ar�kel 2: DATUM EN LOCATIE
                - Het tornooi gaat door op donderdag 2 april 2020 op de terreinen van Nieuwpoortse PC,
               Dudenhofenlaan 2A, 8620 Nieuwpoort. De wedstrijden starten om 13.30 uur.
 
Ar�kel 3: INSCHRIJVINGEN
 
                - Vooraf verplicht via E-mail of telefonisch
                               E-mail: Elianne.luchie@telenet.be
                               of telefonisch op nummer: 0478/ 54 28 82.
                - Inleg per triplet 18 €.
                - Er zijn maximum 20 triple�en toegelaten.
 
 
 
Ar�kel 4: WEDSTRIJDVERLOOP
                - Alle ronden worden gespeeld naar 13 punten.
                - De wedstrijd wordt gespeeld in vier (04) ronden.
                - Er wordt gestreefd opdat geen tweemaal tegen elkaar wordt gespeeld.
                - Na het spelen van elke ronde moeten de puntenkaarten, ingevuld met de uitslag,
                  afgegeven worden in het secretariaat.
            - In geval van een bye: de uitslag wordt 13-7 ,geen enkele ploeg kan 2 keer bye zijn, vanaf   
                de 2de   ronde is de bye de ploeg die laatste staat in de stand op moment van de trekking.
               Indien die ploeg als eens bye geweest is wordt het de voorlaatste in de stand, enz…
              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  )

 
 
Ar�kel 5: FORMULE

                - 1ste ronde: integrale trekking, alleen het toeval is beslissend.
                - 2de  ronde: stand na 1ste ronde; winnaars tegen elkaar, verliezers tegen elkaar

- 3de  ronde: evenveel overwinningen tegen elkaar.
                - 4de ronde: evenveel overwinningen tegen elkaar.

- Bij het opmaken van de rangschikking wordt rekening gehouden met:
- 1° het aantal overwinningen.
- 2° som aantal plus – of  minpunten.
- 3° totaal aantal gescoorde punten
- 4° beste resultaat in volgorde van de ronden in volgorde
 

Ar�kel 6: ORDE EN TUCHT 
 
                - Het roken is verboden in het lokaal en op de terreinen.
                - Alcoholische dranken zijn eveneens verboden op de terreinen alsook het gebruik van                   G.S.M.’s.

 
Ar�kel 7: PRIJZEN
                - Alle deelnemers krijgen een prijs: 50% in geld
.                                                                    50% naturaprijzen.
 
Ar�kel 8: BETWISTINGEN
            - Alle gevallen die niet voorzien zijn in onderhavig reglement worden beslecht door de jury.          
                - De jury is samengesteld als volgt : de provinciaal afgevaardigde of tornooileider en twee
              bestuursleden van Nieuwpoortse PC . De voorzi�er van de jury is de provinciaal        
              afgevaardigde of tornooileider .
Ar�kel 9: INRICHTENDE CLUB - KOSTEN
De club die een tornooi organiseert betaalt:
€ 20,00 scheidsrechterskosten en  € 20,00 voor provinciaal afgevaardigde ( als er geen tornooileider is ) 
€ 0,50 per deelnemer.
Kosten doorgeven aan penningmeester W-Vl .
 
Dit reglement werd goedgekeurd door :
 
 
De sportleider                                                  De voorzi�er                                                   Adjunct directeur sport
Nieuwpoortse PC                                           Nieuwpoortse PC                                           PFV West-Vlaanderen
 
Elianne Luchie                                                Willy Verleye                                                  Glenn en Staf
 
 


