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Reglement Trofee 50+ (2020) 
 

1. Voor 2020 zijn er 10 speeldagen. 
2. De “Trofee 50+” wordt betwist over tien schiftingen die tellen voor het eindklassement. 

Op de tiende speeldag wordt de jaarlijkse prijsuitreiking voorzien voor het 
eindklassement en het dag klassement van deze tiende speeldag. 

3. Elk 50+ lid is vrij deel te nemen, zo dikwijls hij/zij wil. Na 9 speeldagen komen de zeven 
beste resultaten in aanmerking voor het eindklassement. 

4. De deelnemers moeten een geldige licentie van de PFV of van een door de FIPJP erkende 
federatie voorleggen bij de inschrijving. 

5. Per ploeg dienen de deelnemers liefst in  dezelfde bovenkledij of clubtrui te spelen, laat 
je clubgevoel gelden en doe een clubtrui aan.  

6. Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement. Het 
internationaal petanquereglement en het tuchtreglement van de PFV zijn eveneens van 
toepassing. 

7. De inschrijvingen worden ter plaatse opgenomen aan € 4.50 per speler. Er kan worden 
ingeschreven vanaf 12u. tot 13.05 u. na 13.15 u. worden geen inschrijvingen meer 
opgenomen. De wedstrijden starten om 13u30. 

8. Elke schifting wordt beslist over 3 ronden voor doubletten in de categorie heren-
gemengd en dames. 

• De 1e ronde:integrale trekking. 

• De 2e ronde: 1 en 0 onderling. 

• De 3e ronde: 2 , 1 en 0 onderling. 
9. Na elke ronde worden de winnaars rechtstreeks uitbetaald als volgt: 

• € 4 / doublet voor de eerste overwinning. 

• € 6 / doublet voor de tweede overwinning. 

• € 8 / doublet voor de derde overwinning.  

• Tevens wordt er per speeldag een dagklassement opgemaakt. Het resterend 
inschrijvingsgeld gaat , na aftrek van de uitgereikte dagprijzen, naar het 
eindklassement. 

• Op de 10de speeldag is de uitbetaling hetzelfde  
10. Mixed spelen is toegelaten. Alle uitslagen zijn individueel, zodat het niet noodzakelijk is 

om elke speeldag met dezelfde medespeler te spelen. 
11. Bij de dames moeten er minimum 6 doubletten aanwezig zijn, als deze hoeveelheid niet 

wordt behaald spelen de vrouwen bij de Heren. 

mailto:pfvlimburg@skynet.be
http://www.pfvlimburg.be/


PFV Limburg Reglement Trofee 50+ (2020) 05 februari 2020 2 

12. De organiserende club is verplicht een reservedoublet te voorzien voor de 
heren/gemengd en bij de dames om een bye te vermijden. Is deze niet voorhanden in 
eigen club dan vraagt men deze reserveploeg vooraf bij een andere club. De 
reservedoubletten worden bij aanvang van de inschrijvingen gemeld op het 
wedstrijdsecretariaat. Zijn de reservedoubletten niet ter beschikking dan wordt de 
organiserende club gesanctioneerd met een boete van € 50.00. 

13. In geval de weersomstandigheden geen veilig verloop van de wedstrijden garanderen 
(hittegolf, onweder….) dan zal de wedstrijdleiding in overleg met de scheidsrechter de 
wedstrijd annuleren , onderbreken of verdagen. De wedstrijdleiding kan zo nodig het 
wedstrijdverloop aanpassen. 

14. De wedstrijdjury bestaat uit de personen die het wedstrijdsecretariaat waarnemen en de 
voorzitter van het veteranencomité en wordt voorgezeten door de Provinciale 
Sportdirecteur. Een afgevaardigde van de organiserende club kan geraadpleegd worden. 

15. De administratie van de wedstrijdsecretariaten vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de provinciale sportdirecteur. De wedstrijdmaterialen worden hem ter beschikking 
gesteld door de provinciale secretaris. 

16. Op het secretariaat worden enkel de provinciale afgevaardigden, de dienstdoende 
scheidsrechters en leden van de Provinciale raad toegelaten. 

17. De provinciale raad beoordeelt in eerste instantie de geschillen en verwijst ze eventueel 
naar de tuchtcommissie van de PFV, indien ze daarvoor bevoegd is als het noodzakelijk 
wordt geacht. 

18. De organisatie van de trofee 50+ is voor rekening van PFV-Limburg. De diverse 
schiftingen vindt U in bijlage bij het reglement.   

19. De puntenverdeling voor het dagklassement geschiedt als volgt: 
Bij de heren en bij de dames is dit hetzelfde:  

Elke deelnemer krijgt één punt bij deelname en 1 punt per gewonnen match. 

Bij de Algemene rangschikking  wordt er eerst rekening gehouden met de punten, dan 

met overpunten.  

Voor de eindrangschikking tellen de 7 beste uitslagen, let wel op de punt :de extra 

punt voor deelname telt voor de 9 wedstrijden (iemand die elke keer speelt heeft extra 

punten) 

20. Na afloop van de wedstrijd dient de organiserende club binnen de veertien dagen na 
ontvangst van de factuur het organisatierecht te betalen op basis van de  “tarieven 
2020” .De vergoeding voor de scheidsrechter wordt betaald door de organiserende club. 

21. Per speeldag wordt een uitslag opgemaakt. Deze omvat: 
a. De daguitslagen. 
b. De algemene rangschikkingen. 

De uitslagen worden aan de clubs bezorgd. Wie persoonlijk per speeldag een uitslag wenst te 

bekomen kan zich abonneren aan € 5,00.  

Aldus goedgekeurd door de provinciale raad van P.F.V. Limburg op 13/01/2020 

 

Provinciaal Sportdirecteur, Provinciaal Secretaris, 

Peter Troonbeeckx Ludo Daniels 


