
 

 

REGLEMENT NOORDZEEGOUWTORNOOI 14 AUGUSTUS 2022 

A. Algemeenheden. 

Het tornooi wordt gespeeld op zondag 14 augustus 2022, start om 10.00 uur, op de terreinen van:  
Nieuwpoortse P.C., Dudenhofenlaan 2A (sportpark) 8620 Nieuwpoort. 

   Het tornooi wordt gespeeld in volgende categorieën: 

- tripletten heren/gemengd jonger dan 50 jaar (senioren) 

- tripletten heren/gemengd 50 jaar en ouder: ofwel 3H - 2H/1D -  1H/2D.                                                                                    

Alle leden moeten 50+ zijn, zoniet spelen bij de senioren. 

- doubletten dames. 

 
Indien minder dan 8 ploegen ingeschreven zijn in 1 van de categorieën, worden categorieën 
samengevoegd. 
.  
De coronamaatregelen, die van toepassing zijn op het moment van het tornooi, dienen gerespecteerd te 
worden. 
 

B. Inschrijvingen. 

Op de dag zelf. De aanmelding is vanaf 9.00 uur en de inschrijving wordt definitief afgesloten om 9 u 45. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,00 € per speler. Jeugdspelers tot 17 jaar spelen gratis.  
Door zijn deelneming verklaart de speler (m/v) zich akkoord met onderhavig reglement. 

C. Reglement. 

Alle spelers/speelsters aangesloten bij een federatie lid van de F.I.P.J.P. met een licentie competitie mogen 
aan dit tornooi deelnemen. Op aanvraag mogen leden van de inrichtende club, met een PFV-recreanten 
licentie, deelnemen.  
De deelnemers dienen hun licentie voor te leggen. Geen geldige licentie = niet spelen.  
 
Uniforme kledij conform reglementering PFV is niet verplicht, doch wenselijk 
Alle wedstrijden worden gespeeld naar 13 punten.  
Na verloop van iedere mène dient elke ploeg de punten te noteren op de voorziene wedstrijdkaarten. 
Iedere ploeg heeft hier haar eigen verantwoordelijkheid. 
Bij beëindigen van ieder ronde moeten de wedstrijdkaarten met aanduiding van de uitslagen, 
binnengebracht worden op het   secretariaat. Foutief gemelde uitslagen vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van het secretariaat noch onder deze van de inrichters. 
 
Een ploeg mag de wedstrijd niet verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter. 
Roken, gebruik van alcoholhoudende dranken en van GSM - toestel op de speelterreinen zijn verboden.  
Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen. Er mogen geen gescheurde broeken 
gedragen worden en bij voorkeur wordt er gespeeld in sportkledij.   
 
Wat betreft eventuele sancties is het tuchtreglement van de P.F.V. van toepassing. 
Alle gevallen die niet voorzien zijn in onderhavig reglement worden beslecht door de jury. De jury is 



samengesteld uit de Provinciale Afgevaardigde of een tornooileider die lid is van de club, de scheidsrechter 
en twee bestuursleden van Nieuwpoortse PC. De voorzitter van de jury is de Provinciale Afgevaardigde of 
de tornooileider die lid is van de club. Bij een eventuele gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter 
van de jury doorslaggevend. 

    

    Er wordt gespeeld volgens het O.I.P.R. maar met volgende afwijkingen: 

 Er wordt gespeeld zonder tussenkoorden en gedurende het ganse verloop van de partij op de aangewezen 
zone.  
 In afwijking van art. 7 van het I.P.R. is het mikballetje enkel geldig wanneer het binnen de aangewezen  
 speelzone wordt geworpen, om het even hoe zijn positie zich voordoet met betrekking tot de zijlijnen.  
 Nochtans moet het minstens 50 cm van de achterste verlieslijn liggen om geldig te zijn. In afwijking van 
art. 5 
 van het Internationaal Petanque Reglement is de minimale afmeting van een zone 10 op 2 meter maar   
 De afmetingen van de zones worden zo groot mogelijk gehouden.  
           
. 

   D Wedstrijdverloop. 
 

Er worden 5 ronden gespeeld, twee in de voormiddag en drie in de namiddag.  
   Na de tweede ronde is er een middagpauze. Er wordt meegedeeld wanneer de derde ronde zal aanvangen.  

In principe wordt er geen tweemaal tegen dezelfde tegenstander gespeeld.  
 

- 1e ronde: integrale trekking, alleen het toeval is beslissend. 
 

- De andere ronden: winnaars-winnaars. 
 

- indien nodig wordt de best gerangschikte ploeg uit de lagere reeks opgetrokken. 
 
- Indien er een bye zou zijn (maximaal 1 maal en ingeschreven als 13-7) wordt de ploeg genomen 

die laagst gerangschikt is in de groep met minst aantal overwinningen.  
 

- Bij het opmaken van de eindrangschikking wordt rekening gehouden met: 
             

- Het aantal overwinningen. 
- Het verschil tussen de gemaakte punten en de tegenpunten. 
- De uitslag van de wedstrijd die de gelijk gerangschikte ploegen tegen mekaar gespeeld 
hebben 
- Totaal aantal gescoorde punten. 
- Bij absolute gelijkheid geeft het scoresaldo van de ronden in spelvolgorde de doorslag. 
- Indien er na voorgaande regels nog gelijkheid is beslist een loting over de volgorde. 

 

E. Prijzen 

Iedereen die deelneemt ontvangt een prijs, waarvan een geldprijs voor minimum 30 % der deelnemers per 
categorie.  

 
Eliane Luchie       Gustave Devoldere 

Nieuwpoortse P.C     Provinciaal Adjunct directeur sport 
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