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Reglement 50+ Circuit 2021     
 
1) Voor de inrichtende club: 
a)  De club die een wedstrijddag wil inrichten voldoet op voorhand het organisatierecht, voor dit jaar 
vastgelegd op 70 euro. Dit bedrag omvat de vergoeding (20 euro) voor de provinciaal afgevaardigde (PA).  
b) Er dient bij iedere wedstrijddag een plan van de buitenterreinen bezorgd te worden aan de PA. 
c) De inrichtende club mag op de wedstrijddag geen andere activiteiten organiseren, bv een tombola. 
d) De inrichtende club moet beschikken over minstens 25 buitenterreinen en dient te zorgen voor een 
honderdtal zitplaatsen. Mocht het aantal beschikbare buitenterreinen ontoereikend zijn gezien het aantal 
inschrijvingen, kan de PA toestaan dat er op andere terreinen gespeeld wordt, zelfs binnenterreinen. 
e) De inrichtende club dient zelf voor een scheidsrechter te zorgen alsook voor iemand die de PA kan 
bijstaan, vooral voor tijdens de inschrijvingen. 
f) Een begonnen wedstrijddag die wegens omstandigheden gestopt moet worden vooraleer de tweede 
ronde afgewerkt is, kan herspeeld worden op de reservedag indien de inrichtende club dit vraagt.             
Het organisatierecht zal dan nogmaals verschuldigd zijn. Als de tweede ronde afgewerkt was, wordt             
de stand na 2 ronden de einduitslag en is er geen sprake van herspelen. 
g) Als een wedstrijddag niet doorgaat op basis van punt 2g, en er wordt geen gebruik gemaakt van de 
inhaaldag, krijgt de inrichtende club terugbetaling van het organisatierecht.  
 
2) Voor de deelnemers: 
a) De wedstrijden worden gespeeld in vaste doubletten 50+ (spelers geboren in 1971 of vroeger) en 
vangen aan om 14:00 uur. De inschrijving wordt afgesloten om 13:45 uur. 
GSM-nummer van Bernard, voor noodgevallen: 0474 549 226. 
b) Er zijn 2 categorieën doubletten: Heren/Gemengd en Dames. Bij minder dan acht doubletten voor één 
dezer categorieën kan de PA beslissen dat zij samen dienen te spelen. 

c) Alle spelers dienen hun competitie-licentie voor te leggen. Alle andere vormen van licentie of 

aansluitingskaart zijn uitgesloten van deelname. Geen geldige licentie = geen deelname. 

Spelers, aangesloten bij een recreantenclub, maar in het bezit van een competitie-licentie, mogen 
eveneens deelnemen. 
d) Mixen is toegelaten. Per wedstrijddag mag in een andere samenstelling gespeeld worden. 
e) Tijdens een wedstrijddag (3 ronden) zijn geen vervangingen toegestaan. 
f) Kledij: clubkledij gewenst, doch niet verplicht. 
g) Indien voor een bepaalde wedstrijddag extreme weersomstandigheden voorspeld worden, zal met de 
sportleider van de betrokken club overlegd worden of de wedstrijd doorgaat dan wel uitgesteld wordt. 
Deze beslissing zal via sociale media bekendgemaakt worden ten laatste de dag voordien. 
h) De geldende Coronamaatregelen dienen stipt nagevolgd te worden. 
 
 



 

 

3) Inleg en prijzengeld:  
Inleg: € 12 per doublette. 
Prijzengeld: 
a)  bij de eerste overwinning: € 5 per doublette 
b)  bij de tweede overwinning: € 10 per doublette. Twee ronden winnen levert dus 5+10=15 euro op. 
c)  bij de derde overwinning: € 15 per doublette. Drie ronden winnen levert 5+10+15=30 euro op. 
d) de prijzen worden uitbetaald bij het binnenbrengen van de wedstrijdkaart van de derde ronde.             
De ontvanger van een geldprijs dient te tekenen voor ontvangst. 
e) de ploegen die 3 keer verloren hebben ontvangen een troostprijs. 
f) Er wordt geen jaarklassement opgemaakt. 
 
4) Systeem: 
a) Het circuit bestaat dit jaar uit 10 wedstrijddagen. Er wordt een reservedag voorzien. 
b) Telkens worden drie ronden gespeeld naar 13 punten. 
c) De wedstrijden worden als volgt bepaald: 

- 1° ronde: integrale trekking (*) 
- 2° ronde: winnaars 1° ronde tegen elkaar en verliezers 1° ronde tegen elkaar (*) 
- 3° ronde: ploegen met 2, 1 en 0 overwinningen onderling tegen elkaar. 

     Bij een oneven aantal wordt de best gerangschikte ploeg uit de lagere reeks opgetrokken. 
     (*)Indien er, in dezelfde categorie, minstens 4 ploegen inschrijven waarvan beide spelers lid zijn bij 
dezelfde club, kan de PA beslissen om clubbescherming toe te passen bij de trekking van deze ronde. 
d) In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen wordt een ploeg vrijgeloot (BYE): 

- 1° ronde: tussen alle deelnemende ploegen 
- 2° en 3° ronde: tussen de ploegen met 0 overwinningen 
- de vrijgelote ploeg krijgt een overwinning van 13-7 (telt mee voor het klassement) en het 
prijzengeld (5€ per doublette) wordt uitbetaald. 
- Men kan maar 1 maal BYE zijn per dag. 

e) Normaal gezien wordt er geen tweemaal tegen dezelfde ploeg gespeeld. 
f) Er zijn 2 wedstrijdkaarten per ronde, die na afloop van de wedstrijd samen binnengebracht dienen te 
worden. 
 
5) Algemene informatie:  
Er wordt gespeeld volgens de geldende reglementen (I.P.R.–laatste editie en PFV). 

• 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 (denkbeeldige) 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 mikballetje 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.   

 

 

6) Niet voorziene gevallen  
In de zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zal de PA, na samenspraak met (desgevallend) een ander 
aanwezig bestuurslid van PFV West-Vlaanderen en met een verantwoordelijke van de inrichtende club,   
een bindende beslissing nemen. 


