REGLEMENT
ZOMERTORNOOIEN
ARTIKEL 1: ALGEMEENHEDEN
______________________________
1. Dit reglement geldt enkel voor de zomertornooien, daar de wintertornooien afhangen van het provinciale
Sportcomité.
2. De tornooien staan, zonder beperking van het aantal deelnemende ploegen, open voor iedere pétanque
speler met een voor het lopende jaar geldige competitieve licentie.
3. De aanvragen tot het inrichten van lokale, regionale en provinciale tornooien moeten volgens de
voorgeschreven regels ingediend worden bij het provinciale Sportcomité die een kalender van de officiële
tornooien opstelt met in achtname van de data voorbehouden aan de Vlaamse en nationale tornooien en
kampioenschappen, en de Vlaamse afgevaardigden in functie aanduidt.
De aanvragen tot het inrichten van nationale en internationale tornooien dienen voorgelegd aan en
goedgekeurd door de Directeur Sport P.F.V.
Om toelating tot een organisatie te bekomen moeten de clubs zich ertoe verbinden de Vlaamse
reglementen te eerbiedigen en wel, meer in het bijzondere, onderhavige tornooi reglement.
4. Iedere club, aangesloten bij de P.F.V. en in regel met haar lidgeld, mag slechts één officieel tornooi per
seizoen inrichten.
Zij mag een afzonderlijk damestornooi inrichten op hetzelfde ogenblik. Wanneer nochtans het aantal op
de kalender van de provincie ingeschreven tornooien onvoldoende zou zijn om een normale sportactiviteit
te verzekeren, kan het provinciaal Sportcomité een tweede datum toekennen aan de clubs die dit zouden
aanvragen.
5. De clubs die een datum aangevraagd en gekregen hebben, beschermd op de provinciale kalender, en die
het geplande tornooi niet zouden inrichten, zullen door de provincie beboet worden met de som van € 75
ten bate van de provinciale kas.
ARTIKEL 2: BESCHERMING
___________________________
1. Op de dag van een beschermd provinciaal of Vlaams kampioenschap mag over gans het territorium van
de betreffende provincie geen enkel tornooi ingericht worden. Behalve het eventueel door de organisator
van het kampioenschap ingerichte neventornooi. De P.F.V. zal tijdig de beschermde data mededelen.
Op de dag van een officieel tornooi mag geen enkel ander tornooi in de provincie ingericht worden.
Wegens geografische redenen kan het provinciale Sportcomité afwijkingen toestaan. Iedere club die
bovenstaande regels zou overtreden zal beboet worden respectievelijk met € 400 voor de provinciale
kampioenschappen, te storten op de rekening van de Federatie of met € 150 voor beschermde provinciale
tornooien te storten op de rekening van de provincie.
2. Het provinciale Sportcomité kan maatregelen treffen ten overstaan van clubs waarvan de spelers op dagen
van een officieel kampioenschap en tornooien zouden deelnemen aan tornooien ingericht door dissidente
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federaties of andere clubs. Hetzelfde geldt voor Federale kampioenschappen voor spelers die zich hiervoor
hadden gekwalificeerd.
ARTIKEL 3: DEELNAME
_______________________
1. Algemeen
a.

De ploegen moeten samengesteld zijn uit de spelers en speelsters rechtmatig aangesloten bij één van
de 2 Belgische federaties en niet geschorst zijn.
Zijn eveneens toegelaten speelsters en spelers met een F.I.P.J.P. geldige licentie voor dat jaar die niet
geschorst zijn.
Mixen wordt toegelaten over gans het Belgisch grondgebied.

2. Schorsingen
a.

Geschorste spelers mogen aan de tornooien niet deelnemen.

b.

Schorsingen kunnen uitgesproken worden door het Bondsparket, de Tuchtcommissie en de
Beroepscommissie van de P.F.V.

c.

Iedere speler die het tornooi verlaat zonder akkoord van de jury:
- zal het inschrijvingsgeld niet kunnen terugvorderen.
- valt onder de toepassing van het Tuchtreglement.

d.

Indien de onregelmatige samenstelling van een ploeg tijdens een tornooi vastgesteld wordt, zal
de ploeg gedeclasseerd worden en zullen de foutieve spelers niet alleen het inschrijvingsgeld niet
kunnen terugeisen, maar daarenboven het onderwerp zijn van een tuchtprocedure.
Tijdens ieder tornooi is het O.P.R. steeds integraal van toepassing.

ARTIKEL 4: INSCHRIJVINGEN
_____________________________
1. Het minimum en maximum inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald door het D.B.-PFV.
2. De inschrijvingen mogen gedaan worden door een bestuurslid van de club die aan het tornooi deelneemt;
in dit geval staat de club borg voor de deelname van haar ploegen.
3. De verbintenis moet de naam vermelden van de persoon die ze aangaat, het aantal ploegen en in principe
de naam van de kapiteins van iedere ploeg.
4. Het afsluiten van de inschrijvingen wordt bepaald door de club volgens hun eigen modaliteiten, maar
moet in de eigen reglementen van de tornooien vermeld worden.
5. De regelmatig ingeschreven kapiteins moeten in geval van overmacht de telefonische permanentie van de
inrichtende club verwittigen.
6. De clubs of de ingeschreven kapiteins welke zich niet tijdig lieten afschrijven zullen forfait verklaard
worden en moeten het verschuldigde inschrijvingsgeld betalen. Bij herhaling zal de Tuchtcommissie
sancties treffen.
7. De spelers/speelsters moeten in het bezit zijn van een geldige competitieve licentie (beslissing RvB van
23.04.95 ).
Geen licentie = geen deelname
__
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ARTIKEL 5: AFWEZIGHEDEN
_____________________________
Elke afwezigheid moet gewettigd worden.
ARTIKEL 6: FORMULES
_______________________
1. Een tornooi moet een sportief belang bieden aan alle deelnemers, ook aan de minst ervaren.
2. De aanvaardbare formules zullen door het S.C.-P.F.V. jaarlijks bepaald worden.
a. Tornooien kunnen ingericht worden volgens het poulesysteem, of
b. Vier ronden + 1/4, 1/2 en finale.
1e ronde: integrale trekking
Vanaf de 2e ronde: integrale trekking tussen de ploegen met een gelijk aantal overwinningen.
Na de 4 ronden spelen de 8 best geklasseerde verder na lot trekking een ¼, ½ en finale.
De finale over 2 terreinen en naar 13 punten.
c. Vijf ronden.
1e ronde: integrale trekking
Vanaf de 2e ronde: integrale trekking tussen de ploegen met een gelijk aantal overwinningen.
Na de 5 ronden wordt een klassement opgemaakt volgens, in volgorde: het meest aantal gewonnen
partijen, het meest aantal gemaakte punten en het minst aantal tegenpunten.
d. Neventornooien en zomertornooien in 4 ronden.
1e ronde: integrale trekking
Vanaf de 2e ronde: integrale trekking tussen de ploegen met een gelijk aantal overwinningen.
Na de 4 ronden wordt een klassement opgemaakt volgens, in volgorde: het meest aantal gewonnen
partijen, het meest aantal gemaakte punten en het minst aantal tegenpunten.
e. Drie voorronden.
1e ronde: integrale trekking
Vanaf de 2e ronde: integrale trekking tussen de ploegen met een gelijk aantal overwinningen.
Na iedere ronde kan een prijs in natura of in speciën gegeven worden.
Na deze drie voorronden spelen de vier best geplaatsten verder een halve finale en finale en dit voor
de rest van de prijzentafel.
f. Andere formules.
Andere voorstellen voor het toepassen van bepaalde formules dienen aangevraagd langs de Provinciale
Adjunct Directeur Sport die dit doorspeelt naar de SD-PFV voor Provinciale, Federale, Nationale en
Internationale tornooien.
De clubs die een of zomertornooi, erkend door de federatie, inrichten zullen in de toekomst de klasse dienen
te vermelden waaronder zij deze willen inrichten.
Het competitieverband en de prijzen zullen dan ook volgens de aangeduide klasse gespeeld en uitbetaald
worden.
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Klasse 1
De spelers kunnen zich inschrijven voor deelname wetende dat er maar EEN DERDE (1/3)
aan prijzen zal uitgekeerd worden.
Uniforme bovenkledij is gewenst
In deze klasse wordt in poules of 3 ronden gespeeld met ½ finale en finale.

Klasse 2
De spelers kunnen zich inschrijven voor deelname wetende dat er maar DE HELFT (1/2) aan
prijzen zal uitgekeerd worden.
Uniforme bovenkledij is gewenst
Aantal ronden door de organisator te bepalen maar wel volgens het officiële zomerreglement.

Klasse 3
De spelers kunnen zich inschrijven voor deelname maar met dat grote voordeel dat
IEDEREEN een natura prijs wint.
Uniforme bovenkledij is gewenst
Het aantal ronden is door de organisator te bepalen, maar wel in regel met het zomerreglement.
Minimum 3 of 4 ronden.
De winteractiviteiten blijven uitsluitend in de bevoegdheid van de provincie. De zomeractiviteiten blijven
onder toezicht van de Federatie maar iedere provincie mag uit door de Federatie voorgestelde formules een
keuze maken en deze keuze voorhouden aan de clubs van de betrokken provincie
Strenge controle zal gehouden worden bij de toepassing van de andere formules.
Aan de inrichters van tornooien wordt gevraagd de tornooien niet te laten uitlopen om de bar te spijzen.
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 geen aanleiding kunnen geven tot verkeerde
interpretaties.
De adjunct directeur sport van de provincie zal het definitieve akkoord terugsturen binnen de acht dagen.
Hij zal de tekst opsturen samen met eventuele opmerkingen en het administratieve organisatiedossier.
De uitnodigingen zullen slechts verstuurd worden na het ontvangen van het definitieve akkoord van de
provinciale instantie.
De uitnodigingen en het reglement moeten de handtekening van de provinciale adjunct directeur sport
bevatten.
2. Het reglement moet:
a. bevestigen dat het Internationaal officieel pétanque reglement in zijn laatste editie van toepassing is.
b. bepalen:
- datum en uur van begin van het tornooi
- adres waar het tornooi doorgaat
- het bestaan van een damestornooi
- het bestaan van een tornooi voor 50+
- het bestaan van een veteranentornooi
- het bestaan van een jeugdtornooi
- het bedrag van het inschrijvingsgeld
__
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c. aangeven:
- naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke inrichter
- de uren tijdens dewelke de inschrijvingen kunnen genomen worden
- het telefoonnummer van de permanentie tijdens het tornooi
- de samenstelling van de jury waar de federale afgevaardigde het voorzitterschap zal van waarnemen
en die daarenboven twee bevoegde personen van de inrichtende club moet omvatten.
Eventuele bijstand kan aan het provinciaal bestuur gevraagd worden.
- de federale afgevaardigde (indien van toepassing).
- de scheidsrechter(s) (indien van toepassing).
d. opgeven :
- de toekenningswijze van bekers en eventueel wisselbekers.
e. beschrijven :
- de toegepaste formule en finale modaliteiten
f. het is ten strengste verboden geldprijzen op de reglementen, affiches, flyers,… te vermelden.
3. Iedere club die een inbreuk begaat tegen art. 6.1 en 6.2 zullen door de provincie ten haren bate beboet
worden met € 25. De provincie heeft het recht zonder verwittiging het tornooi af te gelasten.
4. Het is verboden te roken en alcoholische dranken te verbruiken op de speelvelden.
GSM toestellen zijn verboden tijdens de wedstrijd op de terreinen.
Uniforme bovenkledij is gewenst voor de tornooien.
Het is mogelijk dat een antidoping controle kan uitgevoerd worden. Door zijn inschrijving verbindt
iedere deelnemer zich er toe om deze te aanvaarden en zich naar de gegeven richtlijnen te schikken.
5. Iedere inrichter van een tornooi moet minstens 30 % van de deelnemers met prijzen begiftigen.
Zeker alle ploegen die de finalefazen bereiken dienen binnen de prijzen te vallen.
6. Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen. Het dragen van een short die niet tot aan de
knie reikt, is ten strengste verboden.
ARTIKEL 8: TECHNISCHE ORGANISATIE
________________________________________
1. Terreinen
Een speelveld wordt verdeeld in verschillende speelzones. Hun aantal moet toelaten alle ingeschreven
ploegen tezelfdertijd te laten spelen. Hun afmetingen en aflijningen worden bepaald door art.5 van het
O.P.R.
Tussenkoorden zijn verboden.
2. Secretariaat
Het secretariaat moet waargenomen worden door een voldoende aantal leden van de inrichtende club.
De taak van de federale afgevaardigde is beschreven in het reglementenboekje. Hij kan en mag het nodige
doen om het tornooi in goede banen te leiden en eventueel wijzigingen aan het reglement aanbrengen voor
de goede gang van zaken.
Hij superviseert de administratieve activiteiten. Het secretariaat moet ingericht worden in een lokaal waar
het publiek geen toegang heeft. De leden ervan zullen in geen geval inlichtingen mededelen over
binnengekomen uitslagen van de schiftingen. De leden van het secretariaat mogen niet deelnemen aan het
tornooi.
__
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Een aanplakbord zal ten behoeve van het publiek het tornooireglement vertonen evenals het eventuele uur
van het hervatten der wedstrijden bij een tornooi van een ganse dag. Zo nodig ook een liggingsplan van
de terreinen, het reglement en alle nuttige inlichtingen.
De geluidsversterkingsinstallatie moet zowel op de terreinen als in de lokalen voldoende hoorbaar zijn.
3. Uitdelen der inschrijvingskaarten
Inschrijvingskaarten zullen overhandigd worden aan de kapiteins die op dat ogenblik het
inschrijvingsgeld betalen, vanaf één uur voor het begin van de wedstrijd.
Op deze inschrijvingskaarten worden vermeld:
- nummer van de ploeg
- naam van de club
- naam van de kapitein
- naam, voornaam en nummer van de licentie van de leden van de ploeg
- handtekening van de kapitein.
Deze degelijk ingevulde kaarten zullen samen met de licentie teruggebracht worden op het secretariaat
voor het begin van de eerste ronde.
4. Uurrooster
Het uurrooster moet nauwkeurig gevolgd worden. Bij onvoorziene en gewettigde vertraging moet de
telaatkomer zo vlug mogelijk de telefonische permanentie op het tornooiterrein verwittigen. De jury
behoudt zich het recht om te beslissen. Bij eventuele herneming kan de jury een uitstel van 15 minuten
toestaan aan de ploegen die laattijdig hun partij beëindigd hebben.
5. Wedstrijdkaarten en Poulekaarten
De poulekaarten met aanduiding van de uitslag, moeten bij het einde van de poule wedstrijden, door
alle ploegen verplicht binnengebracht worden op het wedstrijdsecretariaat.
De wedstrijdkaarten met aanduiding van de uitslag moeten bij het einde der matchen verplicht
binnengebracht worden op het secretariaat van de competitie.
Evenwel kan de jury zich het recht toe-eigenen om geen wedstrijdkaarten uit te delen.
Wanneer de poule en wedstrijdkaarten foutieve uitslagen vermelden en de vergissing niet kan vastgesteld
worden bij de afgifte, zijn de tafel en de inrichter van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Alain Garnier
Directeur Sport.
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