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Reglement doublet alle categorieën.  
Heer – Dame verplicht 
PC de Vuurtoren vzw 

 
1. Algemeen 

1.1. De inrichter van het tornooi PC De vuurtoren vzw, terreinen Heistlaan 124 te 8300 

Knokke-Heist. 

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 met vaste doublet HEER - DAME verplicht. 

 

2. Datum – uur – plaats 

Het tornooi heeft plaats op de buitenterreinen van de inrichtende club op 5 juni 2022 om 

13:30 uur stipt. 

3. Inschrijving 

3.1. De inschrijving is beperkt tot maximaal 50 ploegen. 

3.2. Inschrijven vooraf via email: secretariaat.pcdevuurtoren@gmail.com , naam, 

voornaam en licentie nr.,  5 juni 2022 vermelden. 

3.3. De dag van tornooi aanmelden voor 13:15 uur. 

3.4. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 14 per doublet, op rekeningnummer: 

BE32 0018 6633 8402 deelname effectief indien betaald voor 31 mei 2022 

 

4. Reglement 

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

In afwijking op dit reglement moet het doelkogeltje binnen de begrenzing van de 

zijlijnen van de hun toegewezen terrein liggen. 

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. 
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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. . Indien na afsluiting inschrijvingen het aantal van 

50 ploegen niet is bereikt, kunnen de recreanten van de inrichtende club met 

recreanten licentie PFV zich laten inschrijven tot de 50 ploegen zijn bereikt.  

5.2. De ingeschrevenen moeten hun competitie licentie voorleggen : geen licentie = geen 

deelname. De 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. Er worden 4 ronden gespeeld naar 13 punten. 

6.2. De computer wordt gebruikt, de trekking wordt door de computer gedaan. 

6.3.  1e ronde integrale trekking tussen alle ploegen.       

          -    Vanaf 2de ronde : ploegen met evenveel overwinningen tegen elkaar:   
- Indien nodig ( oneven aantal ploegen ) wordt de best gerangschikte ploeg uit de  

               lagere reeks meegenomen .  
- In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen is de ploeg bye - max 1 

maal, =  diegene die vanaf de tweede ronde laagst geklasseerd staat. 
- Het zou kunnen dat er 2 x op dezelfde zone wordt gespeeld .  
- Indien haalbaar wordt er geen 2 x tegen dezelfde ploeg gespeeld .  

                  

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 , Gsm, evenals roken is verboden op de 
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terreinen. Overtredingen worden genoteerd en doorgestuurd naar de 

tuchtcommissie. 

d. Een ploeg mag zonder toestemming van de jury het tornooi niet verlaten. 

e. 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 – Scheidsrechter – Jury 

                     9.1De tornooileider en de scheidsrechter worden aangesteld door de inrichtende club   

                            en dit in overleg met de Prov.adj.dir.sport .  

                     9.2.De jury bestaat uit de tornooiverantwoordelijke als voorzitter, de scheidsrechter  

                            (advies) en twee leden van de inrichtende club. 

                     9.3.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. 

                            bv. Onderbreken van wedstrijden en uitspraak doen over alle gevallen die in dit     

                                   reglement niet zijn voorzien. 

 

10.Prijzen 

1. Minstens 1/3 van de deelnemers ontvangen een geldprijs. De gezamenlijke waarde 
van de prijzen is minstens gelijk aan het totale bedrag van het inschrijvingsgeld. 

2. De overige deelnemers krijgen een prijs in natura. 
 
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. 
 
Privacywetgeving 
Tijdens activiteiten georganiseerd door de Pc De Vuurtoren vzw, kunnen foto’s en/of videobeelden 
worden genomen. Deelname en/of een bezoek aan deze activiteiten betekent dat u toestemming aan 
de Pc De Vuurtoren vzw verleent om beelden in het kader van zijn werking op alle dragers van de Pc 
De Vuurtoren vzw zoals website, nieuwsbrieven, folders, sportmagazine en sociale media te 
publiceren. Foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier en ook niet door derden verder 
worden verspreid.  
 
De Pc De Vuurtoren vzw zal foto’s en/of videobeelden zonder schriftelijke goedkeuring van 
betrokkenen ook niet aan commerciële bedrijven bezorgen die er dan vrij over kunnen beschikken 
voor hun publiciteit. Bij het maken van een foto mag worden uitgegaan dat deze door de Pc De 
Vuurtoren vzw mag worden gepubliceerd op de eigen dragers, maar op voorwaarde dat een speler (of 
bij een jongere -16 jaar een ouder of voogd) geen bezwaar maakt bij het maken van een foto, dat geen 
gênante foto’s worden gemaakt. 
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De tornooi verantwoordelijken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Linskens Freddy Verstraete Stefaan De Burchgraeve  
De voorzitter Penningmeester De sportleider  
Operator PC Tornooileider  
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