
DOUBLETTEN TORNOOI PC DEN AKKER 31/07/2022 

REGLEMENT 

1. Algemeen 
Het  doublettentornooi wordt gespeeld op de buiten terreinen van PC De Den 

Akker, Sportstraat 1,  8730 Oedelem. 

Dit op zondag 31/07/2022 onder toezicht van de PFV West-Vlaanderen. 

Het tornooi bestaat uit 3 reeksen:  

1°: Heren, Heren/gemengd  starten om 9u00 (gelieve aanwezig te zijn voor 8u30) 

2°: Dames starten om 9u30 (gelieve aanwezig te zijn voor 9u00u) 

3°: Recreanten starten om 11u00 (gelieve aanwezig te zijn voor 10u30 

• Bij onvoldoende inschrijvingen (minimum 8 ploegen) bij de dames/recreanten, wordt het 

systeem heroverlegd. 

 

Een ploeg Heren, Heren/gemengd en Dames moet bestaan uit 2 personen met licentie competitie , 

erkend door het F.I.P.J.P. of een licentie recreant aangesloten bij de PFV van de organiserende club.  

De deelnemers dienen hun licentie voor te leggen . Geen geldige licentie = geen deelname . 

 

2. Inschrijvingen deelname en maaltijd 
Voorinschrijving is verplicht, inschrijven voor woensdag 27 juli 2022 via WWW.PCDENAKKER.BE  + 

storting op rekeningnummer BE78 1030 1398 9286 van PC Den Akker.  

Gelieve in uw overschrijving onder mededeling te vermelden 31/7/22 – voor en achternaam van 

beide spelers en licentienummer + clubnaam en een telefoonnummer om contact te kunnen 

opnemen bij eventuele onduidelijkheden. 

Voor meer informatie omtrent inschrijving, kunt u ons contacteren: secretariaat@pcdenakker.be . 

De overschrijving geldt als enig geldende deelnamebewijs –. Een ingeschreven ploeg die zich zonder 

verwittigen niet aanbiedt, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van zijn inschrijvingsgeld. 

De deelname bedraagt 42€ per doublet . In deze prijs is zowel het inschrijvingsgeld, als de maaltijd 

onder de vorm van een BBQ inbegrepen. 

 

3. Tornooiformule 
Heren, Heren/gemengd spelen 5 ronden . 

Afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen zal een finale worden gespeeld tussen de 

resterende ploegen met gelijk aantal gewonnen matchen en gelijke punten. De trekking gebeurt 

volgens het verschil in punten na  de laatst gespeelde match, 1°en 2° spelen dan voor de finale, 3° 

en 4° voor hun respectievelijke plaats. 

Er worden twee rondes  gespeeld in de voormiddag, deze worden reeds op voorhand geloot. 

Er is een lunchpauze voorzien van +/-1 uur,  daarna gaan we over tot de drie overblijvende 

wedstrijden volgens klassement (WW-VV willekeurig). 

 

Dames, 5 ronden, in functie van de aanwezige ploegen 

Er worden twee rondes  gespeeld in de voormiddag, deze worden eveneens op voorhand geloot. 

Organisatie en scheidsrechter beslissen hoe de laatste matchen worden gespeeld de dag zelf. 

 

Recreanten, 4 ronden, in functie van de aanwezige ploegen 

Er wordt 1 ronde gespeeld in de voormiddag, deze word eveneens op voorhand geloot.  

Organisatie en scheidsrechter beslissen hoe de laatste matchen worden gespeeld de dag zelf.  

http://www.pcdenakker.be/
mailto:secretariaat@pcdenakker.be


Alle wedstrijden worden naar 13 punten betwist. Trekking vrije hand vanaf de derde ronde behalve 

de eventuele finale wedstrijden. 

Er worden twee scorekaarten per wedstrijd uitgedeeld, deze twee dienen met duidelijke 

aanduidingen van de uitslag en ondertekend door beide partijen binnengebracht te worden op het 

einde van de wedstrijd. Wanneer een scorekaart  een foute uitslag vermeldt en de vergissing niet 

kan vastgesteld worden bij afgifte, zijn de inrichters en de verantwoordelijke van PFV W-VL van alle 

verantwoordelijkheid ontslagen. 

- Optrekken -  indien nodig - wordt de best gerangschikte ploeg uit de lagere ranking 
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, dit gaat in vanaf de 
derde ronde. 

-  

4. Reglement 
Alle licentiehouders dienen hun licentie voor te leggen. 

     Er wordt gespeeld zonder tussenkoorden . 
Behoudens de punten die anders beschreven zijn in de administratieve en technische specificaties 
van onderhavig reglement, is het internationaal spelreglement van de FIPJP in zijn laatste versie van 
toepassing. Wat betreft de eventuele sancties is het tuchtreglement van de PFV van toepassing. Alle 
gevallen die niet voorzien zijn in onderhavig reglement zullen onherroepelijk beslecht worden door 
een jury bestaande uit de provinciaal afgevaardigde, de hoofdscheidsrechter en twee 
bestuursleden van PC Den Akker. De voorzitter van de jury is de provinciaal afgevaardigde, bij een 
eventuele gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter van de jury doorslaggevend. 
 

Het tornooi wordt gespeeld volgens het O.I.P.R. versie 2017 maar met volgende afwijkingen  

 

• '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 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 doeltje 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. De speelzone kan aan de langszijde begrensd worden door één of twee denkbeeldige 
lijnen'. 

• De bal of het doel is nietig als de verlieslijn volledig wordt overschreden: dit is als hij/ het ,loodrecht 
van boven gezien voorbij de verlieslijn ligt en deze volledig zichtbaar is. 
Het gebruik van alcoholische dranken, GSM evenals roken is verboden op de terreinen. 

 

5. Prijzen 

Alle deelnemers krijgen een geld of naturaprijs. Deze dient persoonlijk te worden afgehaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Verantwoordelijkheden  
 

De club waar de wedstrijd doorgaat verbindt zich ertoe duidelijk de telefoonnummers te afficheren 

van de dichtstbijzijnde hulppost: 

 

Politie    101   

Spoed- en Brandweer  112   

Dokter van wacht  050/55 62 82 

Apotheek:    0903 49 000  

 

7. Kosten 

 

Volgende kosten zijn ten laste van PC Den Akker:  

Provinciaal afgevaardigde  

Scheidsrechter(s). 

PFV West-Vlaanderen - bijdrage per deelnemer. 

 

Verantwoordelijken             TORNOOI  ORGANISATIE  = PC Den Akker Oedelem  

 

Dewandelaere Stephan Devisch Jeroen  Devoldere Gustave 

Voorzitter                  Sportleider    Adjunct Directeur Sport  

       P.F.V West-Vlaanderen 

  

 


