
Maatschappelijke zetel:  Petanque Federatie Vlaanderen vzw,  Zuiderlaan 13,  9000 Gent 
 tel.: 09 243 11 40           E-mail: secretariaat@pfv.be          Ondernemingsnummer: 0418.483.437 

 

        
Provinciale Afdeling PFV–Oost-Vlaanderen 
Secretariaat:  Dendermondsesteenweg 143, 9070 Destelbergen 
tel.: 0475/28.16.32      Email: secretariaat@pfv-ovl.be 

 

REGLEMENT  50plus  CIRCUIT   2018 
1) Deelname : 

a. De wedstrijden worden gespeeld in doubletten 50plus  (spelers geboren in 1968 of vroeger) 
en vangen aan om 14:30 uur. De inschrijving wordt afgesloten om 14:15 uur. 

b. Categorieën:  Heren/Gemengd en Dames (afzonderlijk indien 8 doubletten) 

c. Geen geldige licentie voorleggen  =  Geen deelname 

d. Mixen is toegelaten en elke wedstrijddag mag in een andere samenstelling gespeeld worden. 
Tijdens een wedstrijddag (3 ronden) zijn geen vervangingen toegestaan. 

e. Spelers met een licentie uit een andere provincie mogen deelnemen. 
Zij komen niet in aanmerking voor de geldprijzen van het eindklassement, maar wel voor de dagprijzen. 

f. Er wordt gespeeld volgens de geldende reglementen (O.P.R. en PFV-laatste editie). 

2) Systeem : 

a. Het circuit bestaat uit 12 wedstrijddagen  (die meetellen voor het klassement) 
en                                1 finaledag  (telt niet mee voor het klassement). 

b. Telkens worden drie ronden gespeeld naar 13 punten: 
- 1° ronde: integrale trekking 
- 2° ronde: winnaars 1° ronde tegen elkaar en verliezers 1° ronde tegen elkaar 
- 3° ronde: ploegen met 2, 1 en 0 overwinningen onderling tegen elkaar 
- indien nodig voor een loting (oneven aantal ploegen) wordt de best gerangschikte ploeg uit de lagere 
reeks meegenomen. 

c. In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen wordt een ploeg vrijgeloot (bye): 
- in de 1° ronde: tussen alle deelnemende ploegen 
- in de 2° en 3° ronde: tussen de ploegen met 0 overwinningen 
- de vrijgelote ploeg krijgt een overwinning van 13-7 (telt mee voor het klassement) en het prijzengeld 
(5€/doublet) wordt uitbetaald. 

3) Inleg en dagprijzen op de 12 wedstrijddagen : 

- inleg : 10 euro per doublet 
- dagprijzen per doublet :  bij de eerste overwinning: 5 euro (ook de bye) 
        bij de tweede overwinning: 7 euro 
       bij de derde overwinning: 10 euro 
- de prijzen worden onmiddellijk uitbetaald bij het binnenbrengen van de wedstrijdkaart 
- de ontvanger van de prijs dient te tekenen voor ontvangst. 
- de winnende doubletten (heren en dames) van het dagklassement ontvangen een naturaprijs. 
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4) Klassement en eindprijzen : 

a. Puntenverdeling bij de 12 wedstrijddagen: 
elke speler krijgt : 1 punt (voor de deelname)  PLUS   2 punten per overwinning 
 
Dit geeft: 3 overwinningen = 7 punten  1 overwinning     = 3 punten 
   2 overwinningen = 5 punten  0 overwinningen = 1 punt 

b. Het eindklassement wordt gemaakt aan de hand van de som van de punten van alle deelnames aan de 
12 wedstrijddagen (de finaledag telt niet mee). 
Bij gelijkheid van punten tellen eerst het totaal aantal behaalde overwinningen en daarna de 
plus/minpunten. 

c. Om in aanmerking te komen voor de prijzen van het eindklassement moet men minstens 7 maal 
deelgenomen hebben. 
De eerste helft van deze prijzen zijn geldprijzen [rekening houdend met artikel 1),e.]; de andere helft zijn 
naturaprijzen. 
De winnaar(s) in elke categorie (heren/gemengd en dames) ontvangen bovendien een aandenken. 

d. De prijzen worden uitgereikt op de finaledag. 

5) Finaledag (19 september 2018 – PC Donkmeer) : 

a. De finaledag wordt gespeeld in voorgevormde vaste doubletten Heren/gemengd en Dames apart, naar 3 
ronden, zoals bij een normale wedstrijddag van het circuit. 

b. Elk doublet dat deelneemt aan de finaledag dient vooraf in te schrijven en de inleg te betalen 
ten laatste op 5 september 2018. 

c. Inleg: 6 euro per doublet (inclusief 2 belegde broodjes, geschonken door de PFV-OVL, met medewerking 
van PC Donkmeer). 

d. Prijzen van de finaledag: 2 euro voor de winnende ploeg ; 1 euro voor de verliezende ploeg 
(uitbetaald bij het binnenbrengen van de wedstrijdkaarten) 

6) Voor de inrichtende clubs : 

a. De deelnemingskosten voor een wedstrijddag en voor de finaledag bedragen  65 euro. 
Per wedstrijddag wordt 60 euro (in totaal dus € 720) voorzien voor de prijzenpot van het eindklassement. 
De overblijvende 5 euro wordt voorzien voor de organisatiekosten (papier, inkt, omslagen, kleefnummers, 
enz.), mits verantwoording aan de directeur PFV-OVL. 
Een eventueel saldo hiervan zal bij de prijzenpot gevoegd worden. 

b. Tijdens de wedstrijden mogen geen andere activiteiten (zoals meli-melo, tombola,…) doorgaan in de 
inrichtende club. 

c. De inrichtende clubs moeten beschikken over ± 30 buitenterreinen en ongeveer 100 zitplaatsen. 
De terreinen moeten genummerd worden in een logische volgorde en moeten in een degelijke en 
verzorgde staat zijn. Er wordt gespeeld zonder tussenkoorden. 
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