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REGLEMENT 

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 

VETERANEN 2018 

P.K.Triplet Heren/gemengd  

  P.K.Doublet Dames 

9 mei 2018 
 

Artikel – 1. DOEL van het Provinciaal Kampioenschap VETERANEN 

Het Provinciaal Kampioenschap Veteranen richt zich tot damesploegen doublet en tot ploegen 

heren/gemengd triplet in de categorie veteranen met licentie van de provincie Oost-

Vlaanderen. Het beoogt de kampioen en vice-kampioen van de PFV-O.VL. aan te duiden in elk van 

de twee kampioenschappen. 

Artikel – 2. DATUM. 
 

Het kampioenschap gaat door op de buitenterreinen van 

                             KPC SCHORPIOEN  op woensdag 9 mei 2018 om 13u30. 
 

 

Artikel – 3. DEELNEMINGSRECHT. 

Het deelnemingrecht is gratis voor de spelers. 

Het inschrijvingsrecht voor de inrichtende club bedraagt 1 euro per deelnemende speler, te voldoen 

binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De vergoeding voor de aangeduide scheidsrechter(s) 

is ten laste van de PFV-OVL. 

Artikel – 4. INSCHRIJVINGEN. 

a) Vooraf inschrijven is VERPLICHT : per triplet/doublet vóór 6 mei 2018  

     op de website van de PFV-O.VL. via de link :  

     http://pfv-ovl.be/index.php/sport/inschrijven-2018 

b) Enkel spelers met een geldige competitieve licentie met een nummer 

01-xxx-xxxxx (PFV-Oost-Vlaanderen) kunnen inschrijven; 

c) Indien een ingeschreven ploeg niet komt opdagen op het kampioenschap, zal er per 

speler een administratieve kost van 15 euro opgelegd worden, te betalen aan de PFV-OVL 

Artikel – 5. REGLEMENT. 

a) Het kampioenschap wordt gespeeld volgens de geldende reglementen en voorschriften van de 

P.F.V., laatste editie; 

b) Alle spelers moeten hun geldige licentie voorleggen. Geen licentie = niet spelen ! ; 

c) Het kampioenschap wordt betwist tussen spelers van de categorie ”veteranen”, 

d.w.z. heren 55+: geboren in of vóór 1963; dames 50+: in of vóór 1968. 

Controle hierop zal gebeuren bij de aanmelding op de wedstrijddag; 

d) Vermits voor de dames een afzonderlijk kampioenschap doublet wordt ingericht, mag in de 

samenstelling van de tripletten Heren/gemengd maar maximum één dame (50+) opgesteld 

worden. Mixen tussen spelers van verschillende clubs is toegelaten, zolang alle spelers een 

geldige licentie 01-...-..... voorleggen; 
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e) Opstelling van invallers (reserven) is niet toegelaten tijdens de wedstrijden voor de beide 

kampioenschappen; 

f) In geval van onvoorziene vertraging op het laatste ogenblik, is/zijn de speler(s) verplicht  

het secretariaat van het kampioenschap te verwittigen met alle mogelijke middelen die ter 

beschikking zijn; 

g) De jury behoudt zich het recht voor om te beslissen over deelname/niet-deelname en eventuele 

sancties; 

h) Uniforme bovenkledij is verplicht vanaf de aanvang van de wedstrijden, volgens de kledij-

voorschriften van de P.F.V. Bij overtreding hiervan kan een ploeg die deze regel niet naleeft, na 

verwittiging, een administratieve kost opgelegd krijgen van 25 euro. Indien deze vóór aanvang 

van de wedstrijd niet betaald wordt aan de inrichter volgt diskwalificatie. 

De inrichter of de jury kan hiervan afwijken in functie van bijzondere weersomstandigheden; 

i) Gebruik van alcoholische dranken, roken van tabaksproducten en/of van e-sigaretten en het 

gebruik van GSM is verboden op de speelvelden. 

Artikel – 6. BESCHERMING.   

De datum van het P.K.Veteranen wordt binnen de provincie beschermd. 

Artikel – 7. WEDSTRIJDVERLOOP. 

Het kampioenschap wordt gespeeld in 4 ronden, telkens naar 13 punten: 

- 1° ronde: integrale trekking 

- vanaf 2° ronde: ploegen met evenveel overwinningen tegen elkaar 

- indien nodig voor een loting (oneven aantal ploegen) wordt de best gerangschikte ploeg uit de 

lagere reeks meegenomen. 

In geval van een oneven aantal deelnemende ploegen wordt een ploeg vrijgeloot (bye): 

- in de 1° ronde: tussen alle deelnemende ploegen 

- vanaf de 2° ronde: tussen alle ploegen met 0 overwinningen 

- de vrijgelote ploeg krijgt een overwinning van 13-7 (telt mee voor het klassement) 

Het klassement wordt opgemaakt volgens (in volgorde): 

1) het grootst aantal overwinningen; 

2) de meeste gemaakte punten; 

3) de minste tegenpunten; 

4) bij volledige gelijkheid [van 1) tot 3), hierboven] voor de titel van kampioen wordt een 

barragewedstrijd gespeeld (naar 13 punten) tussen de betrokken ploegen. In de andere gevallen: 

lottrekking in aanwezigheid van de betrokken partijen. 

Artikel – 8. PRIJZEN. 

In beide categorieën wordt een beker voorzien voor de kampioen en voor de vice-kampioen. 

Artikel – 9. JURY. 

De jury wordt samengesteld onder het voorzitterschap van Guy De Maesschalck. 

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. 

Inbreuken tegen het tuchtreglement worden overgemaakt aan de tuchtcommissie. 

 

 

Guy De Maesschalck         François De Troch 

Directeur PFV-O.VL.         Adj.dir. Sport 

 

 


