
 
 

 
Maatschappelijke zetel: 
Petanque Federatie Vlaanderen VZW 
Zuiderlaan 13 
9000 Gent 
ondernemingsnummer: 0418.486.437 
E-mail: secretariaat@pfv.be 
Tel: 09 243 11 40 
www.pfv.be 

Provinciale zetel: 
Magda Cafmeyerstraat 17 
8340 Sint-Kruis (Brugge) 
IBAN: BE72 3631 0278 8516 
BIC: BBRUBEBB 
E-mail: lucien-vanhoutte@pfv.be 
GSM: 0491 25 79 04 
www.petanque-wvl.be 

Secretariaat administratief 
adjunct directeur administratief 
Stefan Colle 
Tieltsestraat 48 
8531 Hulste 
E-mail: stefaan.colle@telenet.be 

 

Secretariaat sport 
adjunct directeur sport 
Gustave Devoldere 
Lauwestraat 124 
8560 Wevelgem 
E-mail: gustave.devoldere@telenet.be 
Tel: 056 32 45 73 
GSM: 0485 98 78 01 

 

Reglement Provinciaal Kampioenschap Individueel 2022 

        Gelieve er kennis van te nemen en dit om discuties te vermijden . 
1. PRINCIPE 

       Het Provinciaal Individueel Kampioenschap (P.K.I) heeft tot doel de beste individuele speler / speelster aan       

       te duiden in de categorieën: 

Dames jonger dan 50 jaar indien er minimum 8  deelneemsters zijn 

Dames 50 jaar en ouder  
Heren jonger dan 50 jaar 
Heren 50 jaar en ouder. 

2. DATUM EN PLAATS 

Het  P.K.I. gaat door op zaterdag 27 augustus 2022 met aanvang om 9u30 uur en wordt gespeeld op de 
buitenterreinen van: OOSTENDSE PC - 05-009, Steensedijk 2 - 8400 OOSTENDE. Tel : 059/808946  
De deelnemers dienen zich aan te melden tussen 8u 45  en 9 u 15  . 

3. REGLEMENT 

Het  kampioenschap wordt gespeeld volgens het O.I.P.R. 2017 maar rekening houden met: 

• 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. 

• Het doel moet voor de speler die geheel rechtop staat zichtbaar zijn vanuit de werpcirkel. In geval van twijfel 
beslist de scheidsrechter 

• 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 

• Vanaf de halve finales is het gebruik van ringen verplicht 

4. DEELNAME 

• De deelname is gratis. 

• Iedereen speelt in zijn eigen categorie. 

• Iedere speler/speelster moet aangesloten zijn bij de PFV – afdeling West- Vlaanderen. 

• De spelers / speelsters dienen over een licentie competitie 2022-2023  te beschikken. Wie geen licentie kan 
voorleggen mag niet deelnemen aan het kampioenschap. 

 

5. INSCHRIJVING 



 

De inschrijvingen van de ploegen gebeuren via een invulformulier op de website www.petanque-wvl.be door 
de voorzitter, de secretaris of de sportleider van de club of individueel – gelieve in dit geval Uw club in te 
lichten . 

De inschrijvingen moeten gebeuren vóór  24 augustus 2022 

Met uitzondering van de gevallen door heerkracht, zullen de afwezige spelers/speelsters   vermeld worden 
op een tuchtrapport. 

6. KLEDIJ 

• Iedere speler / speelster is verplicht zijn clubuniform te dragen. Bij bijzondere weerkundige situaties kan de 
jury een afwijking toestaan . 

7. FORMULE 

Zowel bij de Heren als bij de Dames wordt gespeeld in poules en die worden door lottrekking 
samengesteld . 
Bij het beëindigen van de poules: 
Bij de Heren en de Dames, samenstelling van 2 categorieën: 
2 overwinningen = eerste categorie 

1 en O overwinningen = 2e categorie 

In de tweede fase die na de middag wordt gespeeld  , wordt het systeem toegepast van directe 
uitschakeling in elke categorie. 

 

Poulekaarten en Wedstrijdkaarten 
De poulekaarten, met aanduiding van de uitslagen, moeten bij het einde van de poule wedstrijden, door alle 

deelnemers verplicht binnengebracht worden op het wedstrijdsecretariaat. 
De wedstrijdkaarten met aanduiding van de uitslagen moeten van bij het einde der matchen verplichtend 

binnengebracht worden op het secretariaat van de competitie. Wanneer de poulekaarten en de wedstrijdkaarten 

foutieve uitslagen vermelden en de vergissing niet kan vastgesteld worden bij de afgifte, zijn de tafel en de 

inrichter van alle verantwoordelijkheid ontslagen. 
  
Met uitzondering van de barrage wedstrijden, die naar 11 punten gespeeld worden, worden alle wedstrijden 

naar 13 punten gespeeld . 
 

8. TUCHT 

• Iedere inbreuk op het O.I.P.R. of dit reglement valt onder de toepassing van het tuchtreglement. 

• Het is verboden te roken of alcoholische drank te verbruiken op en naast de speelvelden tijdens de aan gang 
zijnde wedstrijd . 

• Ook het gebruik van GSM toestellen tijdens de wedstrijden is verboden op en rond de terreinen. 

• Het tuchtreglement wordt toegepast op de speler/speelster die de wedstrijd verlaat  zonder akkoord van 
de scheidsrechter . 

9. JURY 

• De jury wordt samengesteld door de PFV, provincie West-Vlaanderen , en de scheidsrechters.   De beslissing 
van de jury is onherroepelijk en doorslaggevend voor alle administratieve, technische en sportieve 
problemen met betrekking tot het kampioenschap. 

• De jury mag iedere maatregel treffen die zij nodig acht om de goede gang van zaken te vrijwaren, bv. 
onderbreken van wedstrijden en uitspraak doen over ieder geval dat in het huidig reglement niet voorzien 
werd. 

10 . * F. Kosten 

 
De bijdrage, ten bate van de PFV West-Vlaanderen, gelijk aan  0,5 € per speler zijn ten laste van de inrichtende club. 

Gustave Devoldere 

Provinciaal adjunct directeur sport 

http://www.petanque-wvl.be/

