
Reglement wintertornooi in gevormde doubletten  

PC Gullegem vzw 

 

 

 

1. Algemeen  

1.1. De inrichter van het tornooi PC Gullegem vzw, terreinen Kwadries 78, 8560 Gullegem. 

1.2. Het tornooi wordt ingericht onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende club, met 
de verplichting alle wettelijke bepalingen dienaangaande na te leven.  

1.3. Het tornooi wordt gespeeld in gevormde doubletten.  

 

2. Datum – uur  

Vrijdag 10/03/23  start 19u = schifting 1 enkel voor leden PC Gullegem 

Zaterdag 18/03/23  start 14u = schifting 2 voor allen 

Vrijdag 24/03/23  start 19u = schifting 3 voor allen 

Vrijdag 31/03/23  start 19u = schifting 4 voor allen 

Zondag 02/04/23  start 13u = finale 

 

3. Inschrijving  

3.1. De inschrijving is beperkt tot maximaal 12 ploegen per schifting.  

3.2. Inschrijven vooraf via email: petanqueclubgullegem@outlook.com  

3.3. Het inschrijvingsgeld bedraagt €15 per doublet. De deelname is effectief indien betaald 
op rekeningnummer BE09 3850 1722 6657 met vermelding namen, voornamen en datum 
schifting.  

 

4. Reglement  

4.1. Het tornooi wordt gespeeld volgens het officieel petanque reglement laatste editie.  

4.2. Na verloop van iedere mène dient iedere ploeg de punten te noteren op de voorziene 
spelkaarten. Iedere ploeg heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.  



4.3. Onmiddellijk na het beëindigen van een ronde dienen de spelkaarten, correct ingevuld, 
afgegeven te worden op het secretariaat. Foutieve uitslagen, waarvan de vergissing niet kan 
vastgesteld worden bij de afgifte, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het secretariaat.  

4.4. In Afwijking van het O.P.R. is het doel geldig geworpen wanneer het binnen de begrenzing 
van het toegewezen speelterrein ligt, om het even hoe zijn positie zich voordoet met 
betrekking tot de zijlijnen. Echter moet het minstens 50 cm van het uiteinde (achterste 
verlieslijn) van het speelterrein liggen geldig zijn.  

 

5. Deelname  

5.1. Het tornooi staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldige competitie licentie, 
erkend door de F.I.P.J.P.  

5.2. De ingeschrevenen moeten hun competitie licentie voorleggen, geen licentie = geen 
deelname. Doubletten samengesteld uit leden van verschillende clubs zijn toegelaten.  

5.3 Uniforme kledij conform reglementering van de PFV is niet verplicht, doch wenselijk.  

 

6.Formule  

6.1. Schiftingen: poules van 4 + 1 match na de poule  (winnaar poule tegen 2e andere poule : 
A1-B2 / B1-C2 / C1-A2). 3 winnaars gaan door naar finale. 

6.2. Finaledag: 

Poules van 3: 2 geplaatsten per poule waarbij winnaar tegen 2e uit ander poule uitkomt in 
kwartfinale + halve finale + finale. 

 

7. Klassement  

Het klassement wordt berekend in volgorde van volgende criteria:  

 i. Aantal overwinningen  

 ii. Verschil tussen plus- en minpunten.  

 iii. Aantal gescoorde punten.  

 iv. In volgorde beste resultaat 1e , 2e , 3e en 4e  

 

 

  



8. Sancties en tucht  

a. Ploegen die tijdens de wedstrijd klaar en duidelijk frauderen, zowel in spel als in bijhouden 
van punten, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.  

b. Ploegen die na verloop van een mène de punten niet aanduiden op de voorziene 
spelkaarten worden als volgt gesanctioneerd:  

 i. De stand wordt onmiddellijk 7 – 7.  

 ii. Bij herhaling volgt diskwalificatie.  

 iii. Indien slechts één ploeg fraudeert wint de andere ploeg met de stand van het 
      ogenblijk.  

c. Het gebruik van alcoholische dranken tijdens de wedstrijd is verboden. Overtredingen 
worden genoteerd en doorgestuurd naar de tuchtcommissie.  

d. Zij die het tornooi vroegtijdig verlaten hebben GEEN recht op een prijs en zijn ook niet 
verzekerd bij het verlaten van het terrein.  

 

9. Tornooileider 

9.1 De tornooileider wordt aangesteld door de inrichtende club PC Gullegem.  

 

10. Prijzen  

Prijzengeld = €250 voor de winnaar (uitgaand van een volledige bezetting op de 
schiftingsdagen). 

 

11. Bijzondere verantwoordelijkheden  

De inrichtende club verbindt zich ertoe duidelijk de telefoonnummer te afficheren van 
volgende dichts bij zijnde: politiepost, brandweer, ziekenhuis, ziekenvervoer en dokter van 
dienst. 

 

 

De tornooiverantwoordelijken : 

Hovelaque Thierry  Vens Patrick 
   

voorzitter   sportleider 
  


