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VOORAF
Wat verstaat men onder een wintertornooi?
Een provinciaal wintertornooi is een “tornooi” dat gehouden wordt tijdens de “provinciale winterperiode”.
Hierbij gelden de volgende bepalingen:

a) Een tornooi is een reglementair georganiseerd geheel van wedstrijden die betwist worden door 
vaste ploegen van gerechtigde spelers/speelsters, waarbij deze spelers aangesloten zijn bij 
minimum drie verschillende clubs. Dit betekent:
◦  het geheel van de wedstrijden wordt aangevraagd en georganiseerd door een club, geldig 

aangesloten bij de PFV – Oost-Vlaanderen (PFV-OVL), mits inachtname van de bepalingen van 
het onderstaande reglement, in het bijzonder van Art. 3 en Art. 5;

◦ de deelnemende ploegen spelen in een vaste samenstelling (dus geen meli-melo);
◦ alle deelnemende spelers dienen in het bezit te zijn van een competitieve licentie die als geldig 

erkend wordt door de P.F.V. (zie Art. 5 en 10);
◦ een wedstrijd tussen ploegen met uitsluitend spelers van één club of van twee clubs (“club-

ontmoeting”) wordt niet als een tornooi beschouwd.

b) De provinciale winterperiode loopt vanaf het begin van de provinciale wintercompetitie tot de dag
vòòr  het  betwisten  van  de  Provinciale  Interclub  Beker  (P.I.B.)  in  de  betreffende  categorie,  alle
categorieën of veteranen). Tijdens deze periode worden de tornooien gespeeld op de reglementair
goedgekeurde binnenterreinen van de organiserende club(s).

c) Tornooien georganiseerd buiten de winterperiode worden aanzien als “zomertornooien”. Hiervoor
gelden, waar relevant, dezelfde en analoge regels en principes als deze van onderhavig reglement.

Artikel 1. DUUR
1.1. De wintertornooien gaan door op één dag of op verschillende dagen.

1.2. Voor tornooien gespreid over verschillende dagen beschikken de clubs over maximum één weekend
voor het betwisten van de finale. De schiftingen dienen gespeeld te worden in de week voorafgaand aan de
finale. Clubs die een gerenommeerd tornooi met grote deelname organiseren kunnen meer schiftingsdagen
aanvragen (maximum 8) aan het Sportcomité van de PFV-O.VL (S.C.-PFV-OVL).

Artikel 2. AANTAL
2.1. Elke club mag slechts één wintertornooi per categorie (alle categorieën of 50-plus/veteranen) inrichten
behalve indien er meerdere zijn aangevraagd en toegestaan zoals omschreven in Art. 3.1;
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2.2. Wanneer het aantal op de kalender van de provinciale afdeling ingeschreven tornooien onvoldoende
zou  blijken  om  een  normale  sportactiviteit  te  verzekeren  kan  het  S.C.-PFV-O.VL  bijkomende  datums
toekennen aan de clubs die deze zouden aanvragen.

Artikel 3. AANVRAAG VOOR ORGANISATIE EN GOEDKEURING
3.1. De aanvragen van de clubs zullen voorgelegd worden aan de sportleidersvergadering die op uitnodiging
van de PFV-OVL zal samengeroepen worden. Op deze vergadering zal  (volgens prioriteits-rangschikking)
vastgelegd worden welke clubs op welke dagen en uren welke soort tornooien zullen organiseren. De lijst
van de op deze vergadering aanvaarde tornooien wordt, na goedkeuring door het S.C.-PFV-O.VL, definitief
en bindend en wordt opgenomen in de provinciale kalender van de winteractiviteiten. Daarna zullen géén
bijkomende datums meer toegekend worden. (Een gelijkaardige procedure zal toegepast worden voor de
verdeling van de provinciale zomertornooien, inclusief het circuit 50-plus).

3.2. De inrichter(s) van een goedgekeurd tornooi zal (zullen) er zorg voor dragen dat het tornooi verloopt
geheel in overeenstemming , zoals ze zijn opgenomen in de provinciale kalender, en volgens de geldende
Vlaamse en provinciale reglementen. De adjunct-directeur sport van de PFV-O.VL zal toezien op de strikte
toepassing hiervan.
Overtredingen kunnen bestraft worden zoals voorzien in Art. 3.3, hieronder.

3.3. De reglementair goedgekeurde tornooien genieten van een provinciale bescherming. Een club die (via
eender welk communicatiemiddel, inclusief sociale media) aankondigingen, uitnodigingen en/of affiches
verspreidt voor een tornooi dat niet is aangevraagd en goedgekeurd in overeenstemming met Art. 3.1 en
3.2 kan beboet worden met 100 euro.

Spelers die deelnemen aan een niet-aangevraagd en/of een niet-goedgekeurd tornooi stellen zich bloot aan 
sancties volgens het tuchtreglement van de P.F.V., Art. 80.

Artikel 4. BIJZONDERHEDEN OVER HET VERLOOP VAN EEN TORNOOI
4.1. Een speelzone is een onderdeel van een speelveld. Het aantal speelzones bepaalt hoeveel ploegen er
op een speelveld een wedstrijd kunnen spelen (zie Art. 15).

4.2. Het is verplicht te spelen zonder tussenkoorden en met kunststofringen. Indien dit niet nageleefd wordt
zullen de sancties zoals vermeld in het reglement van de provinciale wintercompetitie van toepassing zijn.

4.3.  Tijdens alle  tornooi wedstrijden (schiftingen en finaledagen)  is  het verboden te roken (inclusief  e-
sigaretten),  alcoholische  dranken  te  gebruiken  en  gsm’s  te  gebruiken  op  de  speelvelden  (P.F.V.  –
tuchtreglement, Art. 81).

Artikel 5. DEELNAME
5.1. Een wintertornooi moet openstaan voor alle geldige competitief gefedereerde spelers/speelsters die
aan de inschrijvingsvoorwaarden van het goedgekeurde tornooi voldoen.  Geen licentie = geen deelname
uitgezonderd op goedgekeurde “promotietornooien”. Recreanten mogen deelnemen aan tornooien binnen
hun eigen club. 

5.2. Een geschorste speler mag aan geen enkel tornooi deelnemen conform artikel 78 van het 
tuchtreglement.

5.3. Iedere speler die in een tornooi dat verschillende dagen in beslag neemt deelneemt in meer dan één
schiftingsreeks kan een schorsing oplopen die van toepassing zal  zijn in alle provinciale competities en
wedstrijden.
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Artikel 6. INSCHRIJVINGEN
6.1.  De spelers van de deelnemende ploegen (tripletten,  doubletten of individueel)  worden nominatief
ingeschreven. Het inschrijvingsgeld dient vooraf gestort te worden op rekening van de inrichtende instantie
met vermelding van de licentienummers en de namen van de spelers/speelsters.

6.2. De inschrijvingen dienen te geschieden bij een bestuurslid van de inrichtende club (schriftelijk, per e-
mail of telefonisch) en zijn maar geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

6.2. bis Inschrijvingen ingebracht via het online registratie platform van PFV OVL zijn eveneens geldig.

6.3. De inschrijvingen worden afgesloten vier dagen vòòr de aanvang van het tornooi of de schiftingen of bij
volledige bezetting. De afsluitingsdatum van de inschrijvingen kan echter door de inrichtende club gewijzigd
worden om de inschrijvingen alsnog te vervolledigen en aldus afschaffing wegens onvoldoende deelname te
vermijden.

Artikel 7. INVALLERS
7.1. Gedurende een tornooi van één dag mogen geen invallers opgesteld worden.

7.2.  Voor  tornooien  over  verschillende  dagen:  Op  de  finaledag  kan  één  speler  van  een  ploeg
(triplet/doublet, welke geplaatst is via de schiftingen) die de finale niet kan betwisten vervangen worden
door één reservespeler die niet aan de schiftingen heeft deelgenomen.

Artikel 8. BEVESTIGING VAN DEELNAME
8.1 De bevestiging van deelname aan een tornooi van één dag zal, indien mogelijk, drie dagen voor het
tornooi aan de betrokken ploegen meegedeeld worden. In het bijzonder dient de organiserende club bij
afgelasting van een tornooi dit zo vlug mogelijk aan de adjunct-directeur sport PFV OVL te melden, met
opgave van de reden(en) van de afgelasting;

8.2 Voor tornooien over verschillende dagen kunnen andere regels hieromtrent vastgesteld worden.

Artikel 9. ORGANISATIE

9.1.  De inrichters  worden verzocht  alles  in  het  werk  te  stellen om de wedstrijden van een tornooi  te
beëindigen vòòr 24 uur. Alle schiftingswedstrijden dienen ten laatste om 19u30 en alle finales ten laatste
om 19 uur aan te vangen.

9.2. De inrichter die schiftingen of finales doet spelen buiten de toegestane data en uren kan sancties
opgelegd krijgen door het S.C.-PFV-OVL en de gespeelde wedstrijden kunnen nietig verklaard worden.

9.3. De PFV-OVL kan de inrichters beboeten met 50 euro indien het tornooi onnodig wordt verlaat.

9.4.  Een  club  die  een  tornooi  inricht  kan  schriftelijk  (bij  het  provinciaal  secretariaat)  een  provinciale
afgevaardigde  aanvragen  voor  het  waarnemen  van  de  wedstrijdleiding  of  voor  de  organisatie  van  het
tornooi-verloop. In dit geval moet de provinciale afgevaardigde worden bijgestaan door ten minste twee
leden van de inrichtende club. De aanvraag dient minimum veertien dagen voor de datum van het tornooi
te  gebeuren.  De  kosten  belopen  25  euro  per  dag  voor  een  tornooi  van  één  of  meerdere  dagen,
vermeerderd met de verplaatsingskosten aan 0,35 euro per km. Deze vergoeding dient rechtstreeks aan de
betrokkene betaald te worden.

Artikel 10. CONTROLE VAN DE LICENTIES
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10.1.  De  deelnemers  moeten  in  het  bezit  zijn  van een  geldige  licentie bij  één  van  de  twee Belgische
federaties of van een geldige buitenlandse licentie (erkend door de F.I.P.J.P.) voor het lopende jaar.

10.2. De licenties moeten bij de inschrijving aan het secretariaat afgegeven worden en op het secretariaat 
aanwezig blijven. Geen geldige licentie voorleggen = niet spelen!

10.3. De provinciale afgevaardigde van de PFV-OVL zal, indien aanwezig, de licenties vòòr de aanvang van
het  tornooi  controleren.  Bij  afwezigheid  van  deze  afgevaardigde  moet  de  controle  in  eerste  instantie
uitgevoerd worden door de scheidsrechter van dienst en bij zijn afwezigheid moet de controle gebeuren
door  de  afgevaardigde  van  de  inrichtende  club.  Deze  verantwoordelijken  hebben  als  opdracht  om de
spelers/speelsters die niet in orde zijn met de reglementen te weigeren.

Artikel 11. PUNTEN
11.1. Alle wedstrijden (schiftingen, barrages, cadrages en finales) worden gespeeld naar 13 punten.

Artikel 12. SPELREGLEMENT
12.1. Een wintertornooi wordt steeds gespeeld op overdekte speelvelden.

12.2. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het Internationaal Petanque Reglement (I.P.R.), editie 20 21,
behoudens de afwijkingen toegestaan door het reglement van de Vlaamse en Provinciale Wintercompetitie
van het lopende speeljaar.  De bepalingen van het Vlaams (P.F.V.) Tuchtreglement zijn onverminderd van
toepassing.

12.3. Iedere ploeg die niet voltallig aanwezig is op het vastgestelde aanvangsuur wordt uitgesloten uit het 
tornooi. De betaalde inschrijvingsgelden blijven verworven ten gunste van de inrichtende instantie.

Artikel 13. SCHIFTINGEN
13.1. Er wordt gespeeld in poules van 4 en/of van 3 ploegen, met barrage en eventuele cadrage.

13.2. Het is de inrichters verboden meer ploegen toe te laten dan vermeld in artikel 15 hieronder.

13.3. Tornooien in poules gespeeld op één dag   :   Na de poules, éénmalige trekking (ladder-systeem) met 
directe uitschakeling (zie Art. 15.1.).

13.4. Tornooien in poules gespeeld over verschillende dagen   :   Afhankelijk van het aantal schiftingen zullen
er na de poules (en barrages) maximum 2 partijen worden betwist met directe uitschakeling (zie Art. 15).

13.5. Volgende formules zijn eveneens toegelaten     :  
- 4 ronden, 1/2 finale en finale;
- 4 ronden, geen finale, rechtstreeks klassement, winnaars vanaf tweede ronde tegen elkaar.
- 5 ronden, geen finale, rechtstreeks klassement, winnaars vanaf tweede ronde tegen elkaar.

13.6 Andere formules met directe uitschakeling kunnen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het S.C.-
PFV-OVL minstens 14 dagen voor de datum van het tornooi.

Artikel 14. VERLOOP SCHIFTINGEN EN KLASSERINGEN
14.1.  6 speelzones beschikbaar (max. 18 tripletten/doubletten – aanvang om 13u00)

 6 poules van 3
 na de poules zijn er 12 overblijvenden
 daarna 2 mogelijkheden:
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1) 2 schiftingsdagen: 12 overblijvenden spelen na de poules 1 wedstrijd, er blijven 6 geklasseerden 
over.
2) 4 schiftingsdagen: na de poules spelen de 12 overblijvenden een cadrage om te komen tot 8.
Hierna  wordt  nog  1  wedstrijd  gespeeld  met  rechtstreekse  uitschakeling,  er  blijven  dan  4
geklasseerden over voor de finale.

14.2.  8 speelzones beschikbaar (max. 24 tripletten/doubletten – aanvang om 13u00)
 4 poules van 4 met barrage
 na de poules zijn er 8 overblijvenden
 daarna terug 2 mogelijkheden: (zie art. 14.1.)

1) 2 schiftingsdagen: 8 geklasseerden na de poules.
2) meerdere schiftingsdagen :

a) 4 schiftingsdagen: na de poules spelen de 8 overblijvenden één wedstrijd met rechtstreekse
uitschakeling. De 4 winnaars zijn geklasseerd voor de finale.

b) Clubs die een gerenommeerd tornooi  inrichten mogen (mits  goedkeuring  S.C.-PFV-O.VL)
maximum 8 schiftingsdagen organiseren. In dat geval worden er na de poulewedstrijden (8
overblijvenden van 4 poules) 2 wedstrijden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. De 2
winnaars van de tweede wedstrijd zijn geklasseerd voor de finale, de 2 verliezers bekomen
een prijs.

 De formule met 8 poules van 3 is ook mogelijk na goedkeuring van het reglement door het S.C.-PFV-
OVL.

14.3. 9 speelzones en meer: (maximum aantal ploegen: het dubbel van het aantal speelzones - aanvang om 
14u00 – 4 of 5 ronden)

14.4. Het eindklassement bij een tornooi in ronden wordt als volgt opgemaakt (in volgorde):
1. de meest behaalde overwinningen
2. de meest 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 wordt tot lottrekking overgegaan in aanwezigheid van de betrokken partijen 

Artikel 15. FINALES
15.1. Tornooien gespeeld op één dag

a) 6 speelzones beschikbaar (max. 18 ploegen)
◦ 6 poules van 3
◦ na de poules 12 overblijvenden, hierna volgt een cadrage om te komen tot 8
◦ daarna éénmalige trekking (laddersysteem), met rechtstreekse uitschakeling.

b) 8 speelzones beschikbaar (max. 24 ploegen)
◦ 4 poules van 4 met barrage
◦ na de poules 8 geklasseerden en éénmalige trekking met rechtstreekse uitschakeling.
◦ De formule met 8 poules van 3 is ook mogelijk na goedkeuring van het reglement door het S.C.-

PFV-OVL.

15.2. Tornooien gespeeld over meerdere dagen (zie Art. 15)
a) 6 speelzones beschikbaar (max. 12 ploegen) Dezelfde formule is van toepassing als voor een tornooi

op één dag (art. 15.1.a)
b) 8 speelzones beschikbaar (max. 16 ploegen)

◦ 4 poules van 4 met barrage
◦ na de poules vorming van 2 categorie.n van 8 ploegen, namelijk: 2 overwinningen in 1e 

categorie ; 1 en 0 overwinningen in 2e categorie

29/11/2022 Reglementwintertornooien 5 / 6



REGLEMENT PROVINCIALE WINTERTORNOOIEN 2022-2023

◦ in elke categorie éénmalige trekking met rechtstreekse uitschakeling.
◦ De formule met 8 poules van 3 is ook mogelijk na goedkeuring door het S.C.-PFV-OVL.

Artikel 16. VOORTIJDIG VERLATEN VAN HET TORNOOI
16.1.  Een speler  mag slechts  opgeven in  geval  van overmacht.  Deze speler  mag echter  niet  vervangen
worden. Een ploeg of speler die vroegtijdig een tornooi verlaat zonder toelating van de wedstrijdleiding, zal
doorverwezen worden naar de tuchtcommissie.

16.2. In het geval een tornooi betwist wordt gedurende verschillende dagen zal de inrichter een boete
krijgen van  50 euro per speler indien hij spelers die in de schiftingen van het tornooi hebben opgegeven,
toelaat in de erop volgende schiftingen, in de eindreeksen of in de finale.

Artikel 17. PLOEGEN EN SPEELVELDEN
Iedere inbreuk op Art. 15 i.v.m. het aantal toelaatbare ploegen volgens het aantal speelzones, brengt voor
de inrichtende club een boete mee van  50 euro per overtallige ploeg.

Artikel 18. PRIJZEN EN MEDEDELINGEN
18.1 Minstens 1/3 van de deelnemende spelers heeft recht op een prijs. Na het beëindigen van de finales of
de wedstrijdronden zullen alle voorziene prijzen uitgereikt worden aan elke categorie van spelers die er
recht op heeft volgens het klassement. Bij de prijsuitreiking moet op een voldoende klaar en duidelijke wijze
gemeld worden op welke scores van de ploegen het klassement gebaseerd werd (bv. het door de ploegen
behaalde aantal overwinningen en punten: zie Art. 14.4).

18.2 De inrichtende club zal na afloop van het tornooi (binnen de 48 uur) de volgende documenten laten 
geworden :

ofwel via het online platform de lijst van deelnemers meedelen evenals de uitslag van het tornooi 
(vanaf 1 december 2022);

ofwel :
 het ingevulde formulier “Deelname wintertornooien” (te downloaden op de website www.pfv-

ovl.be) en per e-mail verzenden naar tornooien@pfv-ovl.be;
 en de volledige uitslag met de scores van het klassement : per e-mail sturen naar 

tornooien@pfv-ovl.be. De uitslag zal op de website gepubliceerd worden.

Bij niet-naleving van de regels van dit (volledig) artikel 18 zal de inrichtende club beboet worden met  50 
euro per overtreding.

Artikel 19. INSCHRIJVINGSRECHT.
19.1. Een provinciale bijdrage, bepaald op 10% van het inschrijvingsgeld per speler, zal door de inrichtende
club gestort worden op de rekening van PFV– Oost-Vlaanderen met nummer BE79 8906 1409 7533 binnen
veertien dagen na ontvangst van de factuur. Deze bijdrage van 10% van het inleggeld geldt zowel voor
wintertornooien als voor zomertornooien.

19.2 Indien deze factuur niet tijdig betaald wordt zal, als sanctie, de bijdrage verdubbeld worden en het S.C.-
PFV-OVL kan de in gebreke zijnde club een verbod opleggen om nog winter- en/of zomertornooien in te
richten totdat de verschuldigde bijdrage inclusief boete, betaald is.

Opgemaakt 29 oktober 2022

Het sportcomité PFV – Oost-Vlaanderen.
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