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

REGLEMENT 50 p lus ZO M E R C I R C U I T 2022
versie 20/05/2022
1) Deelname :
◦ De wedstrijden worden gespeeld in doublet 50 plus (spelers geboren in 1972 of vroeger) en vangen
aan om 14:30 uur. Aanmelden tot 14:15 op wedstrijdsecretariaat.
◦ De inschrijving dient online te gebeuren en wordt afgesloten de dag voor elke wedstrijddag
(dinsdag).
◦ 2 categorieën: Heren/Gemengd en Dames.
◦ Geen geldige licentie voorleggen = Geen deelname
◦ Mixen is toegelaten en elke wedstrijddag mag in een andere samenstelling gespeeld worden. Tijdens
een wedstrijddag (3 ronden) zijn geen vervangingen toegestaan.
◦ Er wordt gespeeld volgens de geldende reglementen (O.P.R. en PFV-laatste editie).
◦ Finale tussen de provincies wordt gespeeld op de laatste vrijdag van de maand september in
Vlaams Brabant (locatie wordt later meegedeeld).
2) Systeem:
1. Het circuit bestaat uit 12 wedstrijddagen startend 25 mei tot 7 september. De finale-dag staat
gepland op 14 september. De kalender is online beschikbaar.
2.
▪
▪
▪
▪

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.

3.
▪
▪
▪

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.

4. Inleg en dagprijzen op de 11 wedstrijddagen:
 inleg : 10 euro per doublet
 dagprijzen per doublet:
◦ bij de eerste overwinning :
5 euro (ook de bye)
◦ bij de tweede overwinning :
5 euro
◦ bij de derde overwinning :
10 euro
 de prijzen worden uitbetaald na de 3de ronde
 de ontvanger van de prijs dient te tekenen voor ontvangst.
 de winnende doubletten (heren en dames) van het dagklassement ontvangen een prijs.
5. Er wordt een eindklassement opgemaakt over de 12 wedstrijden. Finale-dag 14/9.
6. Deelnemers die 12 maal deelnemen mogen gratis deelnemen op de 13de speeldag.

