REGLEMENT PROVINCIALE WINTERTORNOOIEN 2022-2023
P.F.V. – Afdeling Oost-Vlaanderen

17/11/2022
ADDENDUM
Wij betreuren dat clubs zich richten tot PFV en niet met ons in dialoog gaan voor eventuele aanpassingen
aan het bestaande reglement. Gedurende meerdere jaren was dit reglement in zijn huidige vorm onbetwist
en werd er ook geen verzet aangetekend tegen bepaalde artikels. Ook heeft PFV OVL steeds getracht de
clubs niet te benadelen en werden doorheen de corona-crisis geen kosten noch boetes opgelegd aan de
organiserende clubs. Ook voor het zomer circuit 50+ werd geen enkele bijdrage gevraagd aan de clubs waar
het circuit plaats vond.
Gelet op de commentaren van bepaalde clubs hebben wij beslist om aan het bestaande reglement versie 2
volgende punten te wijzigen.
5.3 wordt weggelaten op vraag van de clubs die schiftingen organiseren.
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.
Bij artikel 9.1 willen we nogmaals onderstrepen dat dit een verzoek (advies) is en geen verplichting. Wij
houden rekening met de geldende wetgeving ivm sluitingsuren van de horeca zeker na de dramatische
periode met corona.
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.
Daarop aansluitend wordt artikel 9.3 opgeheven voor de periode 2022-2023.
Gelet op de uitzonderlijke situatie van het seizoen 2022-2023, met name de energiecrisis, zal PFV OVL voor
dit seizoen, net zoals dit trouwens ook in 2020 en 2021 het geval was, geen bijdrage vragen aan de
organiserende clubs (artikel 19).
Beslissing genomen door het PFV OVL sportcomité op donderdag 17/11/2022.
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