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AANVRAAGFICHE BIJZONDER 
REGLEMENT ZOMERTORNOOI 

 
 
ARTIKEL 7: BIJZONDER REGLEMENT 
_____________________________ 
 
1. Iedere inrichtende club moet minstens één maand voor de voorziene datum het ontwerp van het 

reglement in twee exemplaren opsturen aan de bevoegde provinciale instantie: 
a.  om na te gaan of het beantwoordt aan de vereiste criteria. 
b. om te zien of alle nuttige gegevens vermeld zijn en niet kunnen aanleiding geven tot verkeerde 

interpretaties. 
 

 
LUIK 1: in te vullen door de inrichtende club 
 

A. Ondergetekende - organisator van het tornooi - bevestigt hierbij dat het 
tornooi zal gespeeld worden volgens het huidige internationaal Officieel 
Petanque Reglement (OPR) en het huidige PFV reglement “zomertornooien”.    

ja nee 

☐ ☐ 

   

B. Naam van het tornooi:       

 Samenstelling van de ploegen:       

 Inrichtende club:       

 Datum van het tornooi:       Beginuur:       

 Adres:        

 Postcode + gemeente/stad:       

 Aantal terreinen:       Als bijlage wordt en liggingsplan meegestuurd: ☐  ja ☐  nee 

 Doelgroep: Heren ☐ Dames ☐ Jeugd ☐ 50+ ☐ Veteranen ☐ 

 Bedrag inschrijvingsgeld:       
   

C. Gegevens van de verantwoordelijke inrichter 

 Naam en voornaam:       

 Adres:       

 Postcode + gemeente/stad:       

 Tel:       GSM:       

 Tijdstip van inschrijving: van       tot       

 Permanentie tijdens het tornooi - GSM:       

 Samenstelling jury:       

 

 
Federale afgevaardigde: 
(indien van toepassing) 

      

 
Scheidsrechter(s):  
(indien van toepassing) 
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D. Toekenningswijze van de bekers/prijzen en eventuele wisselbeker(s): 

       

 

 
   

E. Speelformule en finalemodaliteiten volgens artikel 6 van het PFV-reglement “zomertornooien”: 

 ☐  Poules ☐  4 ronden 

 ☐  4 ronden + ¼ F + ½ F + Finale ☐  3 voorronden + ½ F + Finale 

 ☐  5 ronden ☐  Andere formules 

 Bijkomende uitleg indien het gebruik van een andere formule wordt aangevraagd: 

       

 

 

 Klasse van het tornooi volgens artikel 6 van het PFV-reglement “zomertornooien”: 

 ☐  Klasse 1 ☐  Klasse 2 ☐  Klasse 3 
  

F. Het is ten strengste verboden om geldprijzen op de reglementen te vermelden 
   

 Datum:       

 Naam en voornaam:       

 Functie binnen de club:       

 Handtekening:       

 

 
LUIK 2: in te vullen door de Adjunct Directeur Sport van de betreffende provinciale afdeling 
 

A. 
Het tornooi wordt goedgekeurd volgens de gegeven informatie in 
LUIK 1 en mits in acht name van eventuele opmerkingen uit LUIK 2.B 

☐  ja ☐  nee 

   

B. Opmerkingen / bijsturingen: 

       

 

 
   

 Datum:       

 Naam en voornaam:       

 Handtekening:       

 

 


