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Algemeen – Plaats – Data – Uur – Verantwoordelijkheden

Onder toezicht van de PFV Limburg worden volgende tornooien ingericht. De vermelde
clubs zijn de inrichtende clubs.
Woensdag 13 Juli 2022 – PC Bocholt
Woensdag 10 Augustus 2022 –PC Interlommel
Woensdag 14 September 2022 – PC Olympia
Alle tornooien starten om 10 uur stipt. De spelers dienen aanwezig te zijn om 9.45 uur.
De licenties van de deelnemers (M/V) moeten uiterlijk om 9.45 uur afgegeven worden
aan de verantwoordelijke.
Ieder tornooi wordt ingericht onder de verantwoordelijkheid van PFV- Limburg en de
inrichtende club, met de verplichting alle wettelijke bepalingen dienaangaande na te
leven. Het inrichten van een tornooi houdt tevens in dat de inrichtende club het huidig
reglement in zijn geheel aanvaardt.

2 Inschrijving – aantal ploegen - inschrijvingsgeld
2.1 De inschrijving geschiedt op de ter beschikking gestelde inschrijvingsformulieren, via
een club naar keuze, uiterlijk 7 dagen voor de tornooidatum.
2.2 De inschrijvingen worden per e-mail naar pfvlimburg@skynet.be of post gestuurd naar
het provinciaal secretariaat.
2.3 Het maximum aantal toegelaten ploegen is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare
terreinen. Minder dan 6 ingeschreven ploegen betekent afgelasten van het tornooi.
2.4 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 30 per ploeg.
3 Deelname
3.1 De tornooien staan open voor alle 50-plussers en in het bezit zijn van een geldige
licentie competitie.
3.2 Geen licentie = niet spelen.
3.3 Ploegen worden normaal gevormd door 6 leden van eenzelfde club, de minimum
verplichte dame mag van een andere club zijn. Indien er meerdere dames meespelen
in één ploeg, mogen deze alleen van één club zijn, er mag 1 reserve per ploeg
ingeschreven worden, deze persoon krijgt de letter van de speler waarvoor hij in valt.
Het wedstrijdsecretariaat wordt verwittigd voor de start van de ronde als er iemand
invalt.

4 Ronden – Ploegen – Samenstelling en opstelling
4.1 De tornooien worden gespeeld in zes ronden.
4.2 Iedere ploeg bestaat uit 6 spelers (M/V) waaronder minstens 1 dame.
4.3 Iedere speler (M/V) speelt éénmaal individueel, tweemaal in doublet, en driemaal in
triplet.
4.4 Iedere ploeg wordt een nummer toegekend, iedere speler (M/V) een letter.
4.5 Per ronde speelt elke ploeg tegen een andere ploeg. De elkaar ontmoetende spelers
(M/V) hebben dezelfde letter(s).
4.6 De verplichte dame wordt ingeschreven onder de letter F.
4.7 De opstelling van de ploegen geschiedt als volgt:
Ronde

Individueel

Doublet

Triplet

1

A

B-E

C-D-F

2

F

D-E

A-B-C

3

B

C–F

A-D-E

4

D

A-F

B-C-E

5

E

C-A

B-D-F

6

C

B-D

A-E–F

5 Reglement
5.1 De tornooien worden gespeeld volgens het officiële petanquereglement (OPR) laatste
editie met volgende afwijking: Terreinen of speelzones met minimum lengte = 10
meter zijn toegelaten. (Afwijking art. 5).
5.2 Tenzij bij beslissing van de jury (zie verder art. 8.3 ) worden alle ronden gespeeld naar
dertien punten.
5.3 Vóór de middagpauze worden er twee ronden afgewerkt, erna vier.
5.4 Na verloop van een mène dient iedere ploeg de punten te noteren op de voorziene
spelkaarten.
5.5 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 afgifte, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het
secretariaat.
6 Nummering van de spelers
Iedere speler (M/V) krijgt het toegekende ploegnummer en de letter waaronder ze
werden ingeschreven. Ter identificatie worden kentekens met naam en nummer
uitgereikt die zichtbaar dienen gedragen te worden.

7 Verloop van de wedstrijd
7.1 In elke ronde spelen alle spelers van een ploeg tegen alle spelers van een andere
ploeg.
7.2 Alle 6 rondes zijn voorgeloot, de ploegkapitein trekt zijn eigen ploegnummer.
7.3 Indien er een buy is dan zijn alle spelers van die ploeg bye.
De ploeg die bye is wint de wedstrijden met 13 – 7.
7.4 De inrichtende club is verplicht om één ploeg extra te maken of weg te laten om geen
buy te verkrijgen. Bij Nalatigheid van dit artikel krijgt de inrichtende club een boete
van 50€, te betalen 14 dagen na ontvangst van de overschrijving. Een ingeschreven
club die niet komt opdagen krijgt een boete van 100€.
8

Rangschikking
De rangschikking geschiedt in volgorde van volgende punten:
8.1 Ploegen
8.1.1 Aantal punten volgens behaalde overwinningen. Bij iedere overwinning (individueel,
doublet en triplet) wordt aan de ploeg één punt toegekend.
8.1.2 Aantal verschilpunten
8.1.3 Aantal gescoorde punten
8.1.4 Uitslag in volgorde van de gespeelde ronden

9 Sancties en tucht
9.1 Ploegen die tijdens de wedstrijd klaar en duidelijk frauderen, zowel in spel als in
bijhouden van de punten, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.
9.2 Ploeg wordt aangeraden om te spelen in clubtrui of uniforme bovenkledij.
9.3 Ploegen die na verloop van de mène de punten niet aanduiden op de voorziene
spelkaart worden als volgt gesanctioneerd:
9.3.1 De stand wordt onmiddellijk 7 – 7.
9.3.2 Bij herhaling volgt diskwalificatie
9.3.3 Indien slechts één ploeg fraudeert wint de niet-frauderende ploeg met de stand van
het ogenblik.
9.4 Roken, gebruik van alcoholische dranken en of gebruik van de GSM is verboden op de
terreinen.
9.5 Individueel kenteken.
9.5.1 Het niet zichtbaar dragen van het uitgereikte individueel kenteken wordt
gesanctioneerd volgens art. 38 van het officieel petanquereglement.
9.5.2 Verwisselen van kentekens wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting.
10 Provinciale afgevaardigde – Scheidsrechter – Jury
10.1 De Provincialel afgevaardigde en de scheidsrechter(s) worden aangeduid door het
provinciaal bestuur P.F.V.
10.2 De jury bestaat uit de provinciale afgevaardigde, de scheidsrechter en een
afgevaardigde van de club.
10.3 De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en doorslaggevend voor alle
administratieve, technische, sportieve of andere problemen met betrekking tot het
tornooi. De jury mag iedere maatregel treffen die zij nodig acht om de goede gang van

zaken te vrijwaren, bijvoorbeeld onderbreken van wedstrijden en uitspraak doen over
alle gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn.
11 Prijzen
11.1 Ploegenrangschikking
11.1.1 Minstens 30% van de deelnemers (M/V) ontvangen een prijs.
11.1.2 De totale waarde van de prijzen bedraagt het volledig bedrag van de
inschrijvingsgelden.
11.1.3 De inrichtende club moet voldoende tafels en stoelen hebben voor de spelers, zodat
deze bij slecht weer binnen kunnen zitten

Sportieve groeten,
Jan Mannaerts
Directeur Sportief

Daniels Ludo
Secretaris PFV-Limburg
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WOENSDAG 13 Juli 2022 te PC Bocholt

WOENSDAG 10 Augustus 2022 te PC Interlommel

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 TE PC Olympia

INSCHRIJVINGSFORMULIER: Sextetten 50 +
SPEELDAG 1 – 2 -3

(omcirkelen welke speeldag)

CLUB :P.C. ……………………...
Voornaam

Achternaam

SPELER A :………….. ……………..

………………..

SPELER B :………….. ……………..

………………..

SPELER C :………….. ……………..

………………..

SPELER D :………….. ……………..

………………..

SPELER E :………….. ……………..

………………..

SPELER F :………….. ……………..

………………..

(F= verplichte dame)

licentienummer

