
REGLEMENT
PROVINCIAAL INDOORKAMPIOENSCHAP 2020

P.F.V. – Afdeling Oost-Vlaanderen

Art.  1.  Doel  van  het  Indoorkampioenschap
Het provinciaal kampioenschap “Indoor” beoogt, in elke afdeling van de provinciale wintercompetitie, de
kampioen  en  vicekampioen  aan  te  duiden  van  tripletten samengesteld  uit  spelers  die  in  hun  afdeling
hebben deelgenomen aan de wintercompetitie (zie Art. 3.C.). Het kampioenschap wordt ingericht voor de
groep  ‘alle  categorieën’  (zondagcompetitie)  en  voor  de  groep  50-plus  (woensdagcompetitie).  De
wedstrijden worden gespeeld op de binnenterreinen van de aangeduide clubs.

Art. 2. Datum van de wedstrijden
Voor de groep ‘alle categorieën’ worden eventuele schiftingen gespeeld op zondag 22.03.2020 om 14 uur
en de finalewedstrijden worden gespeeld op zondag 29.03.2020 om 10 uur.

Voor de groep 50-plus worden eventuele schiftingen gespeeld op woensdag 18.03.2020 om 14 uur en de
finalewedstrijden worden gespeeld op woensdag 25.03.2020 om 10 uur.

De inrichting van de wedstrijden zal aan de clubs toegewezen worden door het bestuur van de PFV-Oost-
Vlaanderen (PFV-O.VL). Indien een club het secretariaat (wedstrijdleiding) niet kan verzekeren op deze data
wordt een provinciale afgevaardigde aangeduid. De club betaalt hiervoor 25 euro plus 0,30 euro/km voor
de verplaatsingskosten.

Art. 3. Deelname
3.A.)  Elke club die in het seizoen 2019-2020 met één of meerdere ploegen  heeft deelgenomen aan de
provinciale wintercompetitie PFV-O.VL en die geldig is aangesloten bij  de P.F.V. mag deelnemen aan het
Provinciaal Indoorkampioenschap. Per ingeschreven ploeg in een afdeling van de wintercompetitie mogen
maximum drie tripletten opgesteld worden. Nieuwe clubs aangesloten na 30 juni 2019 kunnen inschrijven
in de laagste afdeling van elke categorie, met maximum 3 tripletten per club;
3.B.) Het deelnemingsrecht is gratis voor de deelnemende clubs (geen inleggeld). De clubs die de inrichting
verzorgen dienen voor de finaledag 6 euro per deelnemende triplet en voor een schiftingsdag 3 euro per
triplet te storten (zowel bij de groep ‘alle categorieën’ als bij de 50-plus), op rekening nr. BE79 8906 1409
7533 van PFV-Oost-Vlaanderen, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Een club die weigert haar
accommodatie ter beschikking te stellen voor het inrichten van een indoorwedstrijddag zal beboet worden
met 500 euro ten voordele van de PFV-O.VL;
3.C.) De tripletten moeten samengesteld worden uit spelers/speelsters in  het bezit van een geldige licentie
bij de ingeschreven club (mixen is niet toegelaten). Daarenboven moeten deze spelers/speelsters tijdens de
provinciale  wintercompetitie  2019-2020  in  minstens  drie  verschillende speelweken  daadwerkelijk
gespeeld hebben in dezelfde ploeg van de club en in de afdeling waarvoor ingeschreven wordt (dus titularis
zijn in die afdeling).
Indien  een  speler  titularis  is  in  meerdere  afdelingen  is  hij/zij  voor  het  indoorkampioenschap  enkel
gemachtigd in de hoogste afdeling. De nodige controle hieromtrent zal uitgevoerd worden door de PFV-
O.VL; 
3.D.)  Er mogen geen reservespelers opgesteld worden tijdens het verloop van de wedstrijden.  Voor de
finaledag mag per triplet één speler die heeft deelgenomen aan de schiftingen en die de finale niet kan
betwisten, vervangen worden door een reservespeler die gerechtigd is in dezelfde afdeling (zoals bedoeld
hierboven: Art. 3.C.) en die niet heeft deelgenomen aan de schiftingen;
3.E.)  Indien  een  speler/speelster  ten onrechte,  d.i.  in  overtreding  van Art.  3.C.  en/of  3.D.,  toch wordt
opgesteld, zal zijn/haar triplet uitgesloten worden (met schrapping uit de uitslag) en de club wordt een
boete van 150 euro opgelegd;
3.F.) De clubs worden hierbij uitgenodigd om hun deelname aan het indoorkampioenschap schriftelijk te 
bevestigen (zie Art. 4.). Deze inschrijving is een verbintenis: alleen een geval van overmacht kan de club 



ervan ontslaan. Als een geldig ingeschreven ploeg niet aanwezig is of teruggetrokken wordt, dient de 
betrokken club deze afwezigheid schriftelijk te staven bij het provinciaal secretariaat. Bij afwezigheid van 
deugdelijke stavingsdocumenten zal de club een boete van 150 euro opgelegd worden. Het Sportcomité van
de PFV-O.VL zal in laatste instantie oordelen over de gegrondheid van een niet-deelname;
3.G.)  Elke  triplet  waarvan  geen  drie  gerechtigde  spelers  binnen  het  kwartier na  aanvang  van  het
kampioenschap aanwezig zijn op de terreinen, wordt beboet met een forfaitscore (0 tegen 13). Indien deze
triplet niet voltallig is bij het begin van de tweede ronde zal deze als afwezig beschouwd worden en is Art.
3.F. van toepassing.

Art.4.  Inschrijving
Vooraf inschrijven is verplicht, ten laatste op 5 maart 2020.
De inschrijvingsformulieren zullen ter beschikking van de clubs worden gesteld via e-mail en via de website
www.pfv-ovl.be.

Art.5.  Reglement
5.A.) Het kampioenschap wordt gespeeld volgens de geldende reglementen van het I.P.R. en van de P.F.V.,
laatste edities;
5.B.)  De spelers  moeten  in  het  bezit  zijn  van  hun  geldige  licentie  en moeten  deze  voorleggen  bij  de
inschrijving  op de wedstrijddag  (geen geldige licentie voorleggen = niet  spelen !).  De tripletten zullen
ingeschreven worden op de wedstrijdkaarten die ter beschikking zullen gesteld worden door de PFV-O.VL;
5.C.)  In  geval  van  onvoorziene  vertraging  op  het  laatste  ogenblik,  is  de  ploegkapitein  verplicht  het
secretariaat van het kampioenschap te verwittigen met alle mogelijke middelen die te zijner beschikking
zijn;
5.D.) Uniforme bovenkledij van de club is verplicht vanaf het begin van de wedstrijden;
5.E.)  Roken (ook van e-sigaretten),  gebruik  van alcoholische dranken en van GSM zijn verboden op de
speelvelden.

Art.  6.  Wedstrijdformules
6.A.) Indien het aantal deelnemende ploegen in een afdeling (zowel ‘alle  categorieën’  als  50-plus)  
minimum  24  bedraagt  worden  schiftingen georganiseerd om het aantal geklasseerde ploegen naar 16 
terug te brengen.
In dat geval wordt het aantal zo gelijk mogelijk verdeeld over twee locaties,waarbij – indien mogelijk-
getracht wordt bye’s te vermijden.
De  schiftingen (zowel  ‘alle  categorieën’  als  50-plus)  worden  gespeeld volgens onderstaand schema:
• 4 ronden naar 13 punten:
1° ronde: willekeurige loting, waarbij tripletten van eenzelfde club elkaar niet ontmoeten.
2° ronde: winnaars 1° ronde tegen elkaar en verliezers 1° ronde tegen elkaar.
3° ronde: ploegen met 2 overwinningen tegen elkaar; idem voor de ploegen met 1 en met 0 overwinningen.
4° ronde: ploegen met 3 overwinningen tegen elkaar; idem voor de ploegen met 2, 1 en 0 overwinningen.

Indien nodig voor de loting wordt de best gerangschikte ploeg van de lagere categorie meegenomen.
Tripletten van eenzelfde club kunnen elkaar ontmoeten vanaf de tweede ronde.
Eventueel nodige bye’s worden toegekend bij loting tussen de ploegen met 0 overwinningen en tellen mee
als een overwinning met score 13 tegen 7;
 Klassement  :
Na de schiftingsronden wordt het klassement opgemaakt rekening houdend met (in de aangeduide 
volgorde):
1. de meeste behaalde overwinningen
2. de meeste gemaakte punten
3. de minste tegenpunten
4. in het geval de ploegen een onderlinge wedstrijd betwist hebben: de uitslag van die wedstrijd
5. bij totale gelijkheid (van 1 tot 4) wordt tot lottrekking overgegaan in aanwezigheid van de betrokken
partijen en van de provinciale afgevaardigde.



In elke locatie worden de eerste 8 ploegen in het klassement aangeduid als geklasseerd voor deelname aan 
de finalewedstrijd.

6.B.) De finalewedstrijden van de groep ‘alle categorieën’ worden gespeeld volgens het “poule-systeem”,
met daarna kwartfinale, halve finale en finale.
Er worden poules gevormd van 4 ploegen, eventueel aangevuld met poules van 3 afhankelijk van het aantal 
deelnemende ploegen.
Bij de pouletrekking mogen maximum twee ploegen van dezelfde club in dezelfde poule voorkomen.
Per poule worden 2 ploegen geklasseerd. Indien nodig worden cadrages gespeeld om, afhankelijk van het
aantal geklasseerde ploegen, tot 8 (of 4) tripletten te komen voor de kwartfinale (of halve finale). Vanaf
deze  finaleronde  is  er  een  éénmalige  lottrekking  volgens  piramidesysteem  en  met  rechtstreekse
uitschakeling. Alle partijen worden naar 13 punten gespeeld, ook de barrage- en cadragewedstrijden.
De finale wordt gespeeld op een zo groot mogelijke oppervlakte van het speelveld, onder leiding van de
aangeduide scheidsrechter.

6.C.)  De finalewedstrijden van de groep 50-plus  worden betwist volgens het systeem:  3 voorronden met
daarna kwartfinale, halve finale en finale.
De voorronden worden betwist volgens de formule van 6.A. hierboven (met 3 ronden i.p.v. 4).
Tripletten van eenzelfde club kunnen elkaar niet ontmoeten in de eerste ronde, wel vanaf de tweede ronde.
Na de 3 schiftingsronden wordt het klassement opgemaakt volgens dezelfde regels als hierboven (6.A.) en
de 8 eerst gerangschikte tripletten spelen verder de kwartfinale. Vanaf de kwartfinale is er een éénmalige
lottrekking volgens het piramidesysteem en met rechtstreekse uitschakeling. Alle partijen worden gespeeld
naar 13 punten en de finale wordt gespeeld op een zo groot mogelijke oppervlakte van het speelveld, onder
leiding van de aangeduide scheidsrechter.

Art.  7.  Uitslagen
De volledige einduitslagen van de wedstrijden (zowel schiftingen als finales) moeten dezelfde avond van de
wedstrijden telefonisch gemeld worden naar het gsm-nummer 0475/38.53.91 van Gino Segers of per e-mail
verstuurd naar uitslagen@pfv-ovl.be, met vermelding van de namen en licentienummers van alle spelers.
De wedstrijdkaarten dienen binnen de 24 uur door de inrichtende club gestuurd te worden aan het adres
van: Gino Segers, Daal 34, te 9450 Denderhoutem of per e-mail naar uitslagen@pfv-ovl.be.
De nodige controles zullen uitgevoerd worden.

Art.  8.  Bescherming
De data  van  de  wedstrijden  van  het  indoorkampioenschap  (schiftingen  en  finales)  worden  beschermd
binnen de provincie.

Art.  9.  Prijzen
De  spelers  van  de  indoorkampioen  en  de  -vicekampioen  in  elke  afdeling  worden  gehuldigd  op  de
kampioenenviering en ontvangen een aandenken geschonken door het bestuur van de PFV-O.VL.

Art. 10. Betwistingen en tucht
De provinciale afgevaardigde of zijn aangestelde is bevoegd om te beslissen bij gebeurlijke betwistingen.
Hij/zij zal zich hiervoor steunen op het reglement van de PFV (laatste versie). Zijn/haar beslissingen zijn
onherroepelijk. Inbreuken tegen het tuchtreglement worden overgemaakt aan de tuchtcommissie.

Art.  11.  Verantwoordelijkheid
De club die de inrichting van de wedstrijddag(en) verzorgt is verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen en
de kosten hieromtrent zijn ten laste van de inrichtende club.

Het Bestuur PFV – Oost-Vlaanderen.


