REGLEMENT:
PROVINCIAAL EN VLAAMS
KAMPIOENSCHAP GEMENGDE
DOUBLETTEN VETERANEN

Artikel 1. Principe
1.

Het provinciaal en Vlaams kampioenschap gemengde doubletten veteranen bestaat enkel
uit ploegen samengesteld uit één dame en één heer. Het beoogt het beste gemengde
doublet veteranen van de verschillende provincies en van Vlaanderen aan te duiden en
individueel de titel van kampioene en kampioen van zijn en haar provincie/Vlaanderen aan
de speelster en speler die er deel van uitmaken toe te kennen.

2.

Het kampioenschap omvat 2 opeenvolgende progressief kwalificerende fasen :
• provinciale kampioenschappen (P.K.G.D. veteranen)
• een Vlaams kampioenschap (V.K.G.D. veteranen)

Elke deelname aan de provinciale kampioenschappen is vrij en mag niet verplicht worden door
de provinciale instanties. Het overkoepelend orgaan wenst dat de nationale reglementen niet
voor enige interpretatie vatbaar zijn door de federaties. De federaties moeten tijdens hun
schiftingen de nationale reglementen volgen.
Voor de provinciale kampioenschappen zijn de provincies vrij om het beginuur vast te leggen
tussen 9.00 u en 10.00u.
Het P.K.G.D. veteranen Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 12 mei 2019 om 9.30u op de
terreinen van PC Gent.
Het P.K.G.D. veteranen Antwerpen gaat door op zondag 12 mei 2019 om 9.30u op de
terreinen van PC Niel.
Het P.K.G.D. veteranen Limburg gaat door op zondag 12 mei 2019 om 10.00 u op de terreinen
van PC Oetervallei.
Het P.K.G.D. veteranen Vlaams-Brabant & BH gaat door op zondag 12 mei 2019 om 9.00 u op
de terreinen van PC Dilbeek.
Het P.K.G.D. veteranen West-Vlaanderen gaat door op zondag 12 mei 2019 om 9.00 u op de
terreinen van PC De Zeemeermin.
Het V.K.G.D. veteranen gaat door op zondag 16 juni 2019 om 9.00u op de terreinen van KPC
Schorpioen.
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Het quotum voor het V.K.G.D. veteranen voor de provincie Oost-Vlaanderen bedraagt 7
gemengde doubletten.
Het quotum voor het V.K.G.D. veteranen voor de provincie Antwerpen bedraagt 7 gemengde
doubletten.
Het quotum voor het V.K.G.D. veteranen voor de provincie Limburg bedraagt 6 gemengde
doubletten.
Het quotum voor het V.K.G.D. veteranen voor de provincie Vlaams-Brabant & BH bedraagt 6
gemengde doubletten.
Het quotum voor het V.K.G.D. veteranen voor de provincie West-Vlaanderen bedraagt 6
gemengde doubletten.

Artikel 2. Reglement
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Het P.K.G.D. veteranen en het V.K.G.D. veteranen verloopt volgens het internationaal
officieel petanque reglement (O.P.R.) zoals dit verschenen is in zijn laatst gedateerde
uitgave.
Een speelveld bestaat uit verschillende speelterreinen.
Een speelzone bestaat uit verschillende speelvelden en speelterreinen.
In afwijking van art. 7 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 (de
achterste verlieslijn ) van het speelterrein liggen om geldig te zijn.
Er wordt gespeeld zonder tussenkoorden en op het toegewezen speelterrein.
Wanneer tijdens een mêne het doel op een aanpalend terrein terecht komt, dient de mêne
verder gespeeld te worden. Na afloop van deze mêne dient men terug te keren naar zijn
toegewezen terrein. Het terrein moet aan de langszijde begrensd worden door één of twee
denkbeeldige lijnen.
Vanaf de finale is het verplicht met cirkels (kunststofringen) te spelen. Deze moeten
gemarkeerd worden zoals ballen en doelen om misverstanden te voorkomen.
Kaarten
• Wedstrijdkaarten:
De wedstrijdkaarten met de aanduiding van de uitslagen moeten tijdens de
wedstrijden ingevuld worden en bij het einde der matchen verplichtend
binnengebracht worden op het secretariaat van het kampioenschap. Bij het niet
invullen tijdens de wedstrijd worden beide ploegen uit het kampioenschap geweerd.
Evenwel kan de Jury zich het recht toe-eigenen om geen wedstrijdkaarten uit te
delen. Wanneer de wedstrijdkaarten foutieve uitslagen vermelden en de vergissing
niet kan vastgesteld worden bij afgifte, zijn de tafel en de inrichter van alle
verantwoordelijkheid ontslagen.
Uitrusting
Bij de provinciale kampioenschappen en het Vlaams kampioenschap moeten de spelers en
speelsters, indien de ploeg bestaat uit spelers
van dezelfde club, een identieke
clubuitrusting dragen. In alle andere gevallen moeten de spelers van een ploeg een identieke
uitrusting dragen.
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Met uitzondering van de Belgische kampioenen, deze mogen hun trui van Belgisch
kampioen dragen.
Ploegen die deze regel niet naleven zullen een administratieve kost krijgen van €25. Indien
deze niet betaald wordt aan de inrichter voor aanvang van de wedstrijd, volgt
diskwalificatie. De inrichter en/of de jury kunnen afwijken van dit artikel in functie van
bijzondere weerkundige omstandigheden.
Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen. De minimale maat van een
broek of rok moet reiken tot net boven de knie.

Artikel 3. Deelname
1.

2.
3.
4.
5.

De gemengde doubletten moeten samengesteld zijn uit twee spelers/speelsters die
rechtmatig aangesloten zijn bij één van de 2 Belgische federaties en niet geschorst zijn. Ten
minste één van deze spelers/speelsters moet van Belgische nationaliteit zijn. Het nationaal
mixen wordt toegelaten.
Een ploeg bestaande uit spelers van dezelfde provincie kan enkel deelnemen aan het
provinciaal kampioenschap van die provincie. In geval van interprovinciaal mixen kan de
ploeg deelnemen aan één van de provinciale kampioenschappen waarvan de spelers lid
zijn. M.a.w. speler uit provincie A + speler uit provincie B: enkel deelname mogelijk aan het
kampioenschap van provincie A OF B.
In geval van interfederaal mixen (FBFP/PFV) wordt slechts een speler/speelster van de
andere federatie toegelaten.
Onverminderd het bepaalde hierboven, mag men maximum 1 speler met vreemde
nationaliteit niet-inwoner per doublet opstellen.
Spelers welke gemixt spelen met een speler van een andere provincie of een andere
federatie kunnen geen provinciaal kampioen worden.
Spelers welke gemixt spelen van verschillende federaties kunnen geen Vlaams
kampioen worden.
De veteranen dames dienen de leeftijd van 50 jaar te hebben in het jaar van het
kampioenschap, en de heren 55 jaar in het jaar van het kampioenschap.
Spelers en speelsters moeten een competitieve licentie bezitten, die verplicht voorgelegd
moet worden. Deze licentie moet getekend zijn door de titularis en voorzien van een
recente foto, afgestempeld door middel van een clubstempel die licentie en foto moeten
overschrijden.
Geen licentie = geen deelname. Fotokopieën zijn niet toegelaten.

Artikel 4. Datum
De PFV behoudt het recht om de meest geschikte plaats en data te bepalen voor het
P.K.G.D. veteranen en het V.K.G.D. veteranen.
Het P.K.G.D. veteranen en het V.K.G.D. veteranen worden elk op één dag gespeeld.

Artikel 5. Bescherming
De datum van het P.K.G.D. veteranen wordt in alle provincies beschermd, behalve voor het
eventueel door de organisator van het kampioenschap ingerichte neventornooi

Artikel 6. Inschrijvingsrecht voor de inrichtende club
Het inschrijvingsrecht voor het provinciaal kampioenschap wordt bepaald per provincie.
Het inschrijvingsrecht voor het Vlaams kampioenschap wordt volgens het lastenboek bepaald.
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Artikel 7. Inschrijvingen
1.

De deelnemers dienen zich op voorhand in te schrijven voor het P.K.G.D. veteranen. De
provinciale raad bepaalt hoe men zich kan inschrijven voor het P.K.G.D. veteranen. De clubs
zullen deze inschrijvingen bundelen en insturen naar het provinciaal secretariaat.

2.

Opgelet: De inschrijvingen dienen binnen te zijn ten laatste 7 kalenderdagen voor het
provinciaal kampioenschap doorgaat.
Indien een ingeschreven ploeg niet komt opdagen op het kampioenschap, zal er per speler
een tuchtverslag worden opgemaakt.
Na inschrijving kan men zich tot ten laatste 14 dagen voor het kampioenschap afmelden.
Eens dichter bij dit kampioenschap betekent afmelden dat men definitief niet meer kan
meedoen aan het betreffende kampioenschap, ook niet in een andere provincie.
Bij inschrijving voor het P.K.G.D. veteranen dienen de ploegen mee te delen of ze, bij
kwalificatie, wensen deel te nemen aan het V.K.G.D. veteranen.
Het noteren van de aanwezigen gebeurt enkel de dag zelf van het kampioenschap op het
wedstrijdsecretariaat van het kampioenschap. De ingeschreven ploegen dienen zich te
melden op het wedstrijdsecretariaat vanaf 1u00 tot ten laatste 30 minuten voor aanvang
van het kampioenschap.
Het noteren van de aanwezigheden wordt onherroepelijk afgesloten op de vastgestelde
uren. Het secretariaat is nadien niet meer toegankelijk voor spelers en speelsters welke
niet aanwezig zijn op de vastgestelde uren.
Een gemengd doublet dat zich kwalificeert voor het V.K.G.D. veteranen mag in dat stadium
één speler/speelster vervangen door een niet-nominatieve reserve. Deze vervanger moet
een competitieve licentie hebben van de provincie waar de kwalificatie verkregen is en mag
NIET deelgenomen hebben aan het betreffende provinciale kampioenschap, P.K.G.D.
veteranen.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Artikel 8. Inschrijvingsrecht speler
Het inschrijvingsrecht per speler wordt voor het provinciaal kampioenschap bepaald per
provincie.
Voor het Vlaams kampioenschap is er geen inschrijvingsrecht per speler.

Artikel 9. Formule
Het P.K.G.D. veteranen en het V.K.G.D. veteranen worden betwist in poules.
Deze dag omvat twee fazen.
De eerste begint om 09u00 met een onderbreking om iedereen de mogelijkheid te geven om
te lunchen in de best mogelijke condities en de tweede fase wordt nadien verder gezet tot het
einde (de jury heeft het recht tot initiatiefneming hieromtrent).
Er wordt gespeeld in poules van vier (of van drie bij afwezigheid van ploegen). Deze worden
door lottrekking samengesteld, evenwel wordt vermeden dat 2 doubletten van eenzelfde club
in dezelfde poule van vier uitkomen.
Bij het beëindigen van de poules:
• Bij 2 overwinningen gaat men door naar de tweede fase
• Bij 1 of 0 overwinningen is het kampioenschap afgelopen
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In de tweede fase wordt het systeem van directe uitschakeling toegepast.

Artikel 10. Rangschikking
In het Vlaams kampioenschap wordt de rangschikking opgemaakt op volgende manier:
1e en 2e plaats volgens het resultaat van de finale;
3e en 4e plaats ex-aequo de verliezers van de ½ finale;
5e plaats ex-aequo de verliezers van de ¼ finale;
9e plaats ex-aequo de verliezers van de 1/8 finale;
17e plaats ex-aequo de verliezers van de 1/16 finale.
Op het provinciaal kampioenschap in functie van het quotum.

Artikel 11. Tucht
1.
2.
3.

4.
5.

Iedere overtreding van het internationaal officieel petanque reglement en/of het huidig
reglement valt onder de toepassing van het tuchtreglement.
Ter herinnering: alcoholische dranken, roken en het gebruik van een gsm zijn verboden
op en rond de speelvelden alsook het gebruik van verboden middelen.
Het is mogelijk dat een dopingcontrole wordt uitgevoerd. Door zijn/haar inschrijving
verbindt iedere deelnemer zich er toe om deze te aanvaarden en zich naar de gegeven
richtlijnen te schikken.
Iedere speler die het kampioenschap vroegtijdig verlaat zal worden gestraft volgens het
tuchtreglement.
Eenieder die deelneemt aan dit kampioenschap aanvaardt het van kracht zijnde reglement
en houdt zich er aan dit te volgen.

Artikel 12. De Jury
De jury wordt samengesteld zoals beschreven in het O.P.R. en moet voor aanvang van de
wedstrijd samengesteld worden.

Artikel 13. Afwezigheden
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. Het bewijsmateriaal (doktersattest of andere) moet
ten laatste 8 dagen na de datum naar het provinciaal of Vlaams secretariaat worden gestuurd.

Artikel 14. Neventornooi
1.

2.

De inrichter van het P.K.G.D. veteranen mag gelijktijdig een neventornooi inrichten. Dit
tornooi, waarvan de inrichter de volledige organisatie, zowel technisch als materieel op
zich neemt, wordt beschermd door de provincie.
Het verloop moet, wat tijdsduur betreft, zo goed mogelijk aangepast zijn aan de
namiddagontmoetingen van het P.K.G.D. veteranen, om op praktisch hetzelfde uur te
eindigen.
Belangrijke gegevens zijn dus:
• Aanvang om 13u30. (opgelet: de inrichter moet bijkomende speelterreinen voorzien
voor dit tornooi)
• 3 speelbeurten.
• Toegankelijk zijn voor alle Belgisch aangesloten leden met een competitieve licentie,
evenals aan de leden van vreemde federaties, lid van de Internationale federatie
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•

F.I.P.J.P., maar met uitsluiting van geschorsten.
De vrije samenstelling van de ploegen is toegelaten.

N.B.: De inrichter is ertoe gehouden het ontwerpreglement van dit neventornooi ter
goedkeuring voor te leggen aan de Adjunct Directeur Sport van de provincie binnen de
vastgelegde termijn.

Artikel 15. Privacywetgeving
Tijdens activiteiten georganiseerd door de PFV of activiteiten waaraan de PFV meewerkt,
kunnen foto’s en/of videobeelden worden genomen. Deelname en/of een bezoek aan deze
activiteiten betekent dat u toestemming aan de PFV verleent om beelden in het kader van zijn
werking op alle dragers van de PFV 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 PFV 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 PFV 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 of
vervelende foto’s wordt gemaakt.

Alain Garnier
Directeur Sport
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