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Reglement Provinciaal Kampioenschap Doublet 50-plus. 

 Artikel 1. Principe 

Het provinciaal kampioenschap doubletten 50-plus richt zich zowel tot de damesploegen als tot de ploegen 

heren/gemengd met licentie van de provincie West – Vlaanderen. 1 dame wordt toegelaten in een doublet 

heren/gemengd. Het beoogt zowel bij de ene als bij de andere categorie het beste provinciaal doublet 50-

plus aan te duiden en de titel van Provinciaal kampioen en kampioene aan de spelers en speelsters toe te 

kennen. Deelnemers dienen geboren te zijn in 1972 of vroeger. 

Het Provinciaal Kampioenschap doublet 50-plus wordt op één dag gespeeld en gaat door                              

op maandag 11 juli 2022 om 13 u 30 uur op de terreinen van Oostendse Petanque Club.                           

Deze datum geniet bescherming binnen de provincie. 

Artikel 2. Reglement 

1. Het P.K.D. 50-plus verloopt volgens het officieel Internationaal petanque reglement (I.P.R.) zoals 
verschenen in zijn laatst gedateerde uitgave. 
2. Het speelveld bestaat uit verschillende speelterreinen. 
3. Een speelzone bestaat uit verschillende speelvelden en speelterreinen. 
4. In afwijking van art. 7 van het I.P.R. is een doel geldig geworpen wanneer het binnen de begrenzing 
van het toegewezen speelterrein ligt, om het even hoe zijn positie binnen de begrenzing van het toegewezen 
speelveld ligt, om het even hoe zijn positie zich voordoet met betrekking tot de zijlijnen. Echter moet het 
minstens 50 cm van het uiteinde (de achterste verlieslijn) van het speelterrein liggen om geldig te zijn. 
5. Er wordt gespeeld zonder tussenkoorden en op het toegewezen speelterrein. 
6. Wanneer tijdens een mêne het doel op het aanpalend terrein terecht komt, dient de mêne verder 
gespeeld te worden. Na afloop van deze mêne dient men terug te keren naar zijn toegewezen terrein.        
Het terrein moet aan langszijde begrensd worden door één of twee denkbeeldige lijnen. 
7. Verplicht met cirkels (kunststofringen) spelen. Deze moeten gemarkeerd worden zoals ballen en 
doelen om misverstanden te voorkomen. 
8. De wedstrijdkaarten met de aanduiding van de uitslagen moeten bij het einde der matchen 
verplichtend binnengebracht worden op het secretariaat van het kampioenschap. Evenwel kan de jury zich 
het recht toe-eigenen om geen wedstrijdkaarten uit te delen. Wanneer wedstrijdkaarten foutieve uitslagen 
vermelden en de vergissing niet kan vastgesteld worden bij afgifte, zijn de tafel en de inrichter van alle 
verantwoordelijkheid ontslagen. 
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Artikel 3. Deelname 
 
1. Enkel spelers en speelsters aangesloten bij een West-Vlaamse club zijn toegelaten. 
2. Spelers en speelsters moeten een competitieve licentie bezitten, die verplicht voorgelegd moet 
worden. Geen licentie = geen deelname.  
3. De spelers/speelsters mogen niet geschorst zijn. Ten minste één van deze spelers/speelsters moet 
van Belgische nationaliteit zijn. 
4. De spelers en speelsters moeten, indien de ploeg bestaat uit spelers van dezelfde club, een identieke 
clubuitrusting dragen. In alle andere gevallen moeten de spelers van een ploeg een identieke uitrusting 
dragen. Bij gebreke hiervan kan de ploeg of ploegen, die deze regel niet naleven, een administratieve kost 
krijgen van € 25. Indien deze niet betaald wordt aan de inrichter voor de aanvang van de wedstrijden, volgt 
diskwalificatie.  
Er dient gespeeld worden met volledig gesloten schoenen. De minimale maat van een broek of rok moet 
minstens reiken tot net boven de knie. De inrichter en/of jury kunnen afwijken van dit artikel in geval van 
bijzondere weerkundige omstandigheden 
 

Artikel 4. Inschrijvingsrecht voor de inrichtende club 

Het inschrijvingsrecht voor het provinciaal kampioenschap wordt bepaald per provincie. 

Artikel 5. Inschrijvingen 

1. De deelnemers dienen zich op voorhand in te schrijven voor het P.K.D. 50-plus via onze website.                                             

De inschrijving wordt afgesloten op woensdag 6 juli 2022. 

2. Het noteren van de aanwezigen gebeurt enkel de dag zelf van het kampioenschap op het 

wedstrijdsecretariaat van het kampioenschap voor de twee categorieën. De ingeschreven ploegen dienen 

zich te melden op het wedstrijdsecretariaat vanaf 12 u 30 tot 13 u 15. Het kampioenschap start om 13u 30.  

3. Het noteren van de aanwezigen wordt onherroepelijk afgesloten op de vastgestelde uren. Het secretariaat 

is nadien niet meer toegankelijk voor spelers en speelsters. Voor elke ingeschreven ploeg die te laat of niet 

komt opdagen op het kampioenschap, zal er per speler een tuchtverslag worden opgemaakt, behalve als er 

binnen de 4 werkdagen na dato een rechtvaardigingsbewijs (doktersattest bv) neergelegd wordt op het 

provinciaal secretariaat van de PFV. 

Artikel 6. Inschrijvingsrecht speler. 

Er is geen inschrijvingsrecht per speler. 
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Artikel 7. Formule en rangschikking 

Bij H/G worden er 4 ronden gespeeld, bij de dames 3. Indien nodig volgt er een finale voor de eerste plaats. 

Er wordt gespeeld naar 13 punten, en wel als volgt: 

- 1° ronde: integrale trekking  

- 2de, 3de en eventuele 4de ronde: ploegen met evenveel overwinningen tegen elkaar. Indien nodig 

wordt de best gerangschikte ploeg uit de lagere reeks meegenomen (max. 1 x).  

In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen is de ploeg die het laagst geklasseerd 

staat BYE (max 1 x). 

Het zou kunnen dat er 2 x op dezelfde zone wordt gespeeld   
Indien haalbaar wordt er geen 2 x tegen dezelfde ploeg gespeeld.  
 

              

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 8. Tucht 

1. Ieder overtreding van het Internationaal Petanque Reglement en/of het huidig reglement valt onder 

de toepassing van het tuchtreglement. 

2. Ter herinnering: alcoholische dranken, roken, het gebruik van een GSM alsook het gebruik van 

verboden middelen zijn verboden op de speelvelden. 

3 Het is mogelijk dat een dopingcontrole wordt uitgevoerd. Door zijn/haar inschrijving verbindt iedere 

deelnemer zich om deze te aanvaarden en zich naar de gegeven richtlijnen te schikken. 

Artikel 9. Jury 

De jury wordt samengesteld zoals beschreven in het I.P.R. en moet voor aanvang van de wedstrijd 

samengesteld worden. 

De adjunct directeur sport 

Petanque federatie Vlaanderen 

afdeling West-Vlaanderen 


