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Belgisch Kampioenschap  
Jeugd 
 

REGLEMENT 
 

Artikel 1. PRINCIPE 
Het Belgisch Kampioenschap Jeugd richt zich zowel tot meisjes (doubletten) ploegen als jongens 
(tripletten) ploegen in de categorieën Cadetten, Junioren en Beloften. In de 3 categorieën wordt 
geen enkel meisje toegelaten in de jongens ploegen. 

 
In de categorie Miniemen mogen de ploegen (doubletten) als volgt samengesteld zijn: 
 2 jongens 
 1 jongen en 1 meisje 
 2 meisjes 

 
Het kampioenschap heeft als doel in elk van bovenvermelde categorieën de titel van Kampioen 
of Kampioene van België in de betrokken categorie toe te kennen aan de spelers of speelsters die 
deze triplet samenstellen. 

 
De spelformule is beschreven in artikel 9 van huidig reglement. 

 

Artikel 2. REGLEMENT 
 

Het Belgisch Kampioenschap Jeugd 
Het kampioenschap verloopt volgens het officieel Internationaal Petanque Reglement (I.P.R.) 
zoals dit verschenen is in zijn laatst gedateerde uitgave. 

 
Bepaalde punten van huidig reglement en van de organisatie criteria kunnen door de 
wedstrijdjury gewijzigd worden, deze wijzigingen moeten evenwel de dag van de competitie 
meegedeeld worden alvorens ze van toepassing zijn. 

 
Alle wedstrijden worden naar 13 punten gespeeld.  

 

Wedstrijdkaarten en poulekaarten 
De poulekaarten, met vermelding van de uitslagen, moeten verplicht na elke ronde voorgelegd 
worden aan het secretariaat van de competitie en vanaf het beëindigen van alle wedstrijden van 
de poule door alle ploegen verplichtend binnengebracht worden op het secretariaat van de 
competitie. 

 
De wedstrijdkaarten, met vermelding van de uitslagen, moeten verplichtend binnengebracht 
worden op het secretariaat van de competitie vanaf het einde van de wedstrijd. Evenwel 
behoudt de jury zich het recht voor om geen wedstrijdkaarten uit te delen.  

 
Ingeval de poulekaarten en/of wedstrijdkaarten foutieve uitslagen vermelden en de vergissing 
niet kan vastgesteld worden bij de afgifte zijn de tafel en de inrichter van alle 
verantwoordelijkheid ontslagen. 
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Kleding 
Vanaf de aanvang van de competitie moeten de spelers en speelsters verplicht en zichtbaar een 
identieke kledij dragen (kledij en bovenkledij van dezelfde samenstelling en kleur).  

 
De scheidsrechter en/of de jury kunnen een afwijking op voorgaand punt toestaan en dit artikel 
aanpassen in functie van elke speciale klimatologische situatie. 

 
Naakt bovenlichaam en blote voeten zijn niet toegelaten (gesloten schoenen zijn verplicht, 
espadrilles zijn verboden). 

 
Alle spelers welke deze voorschriften niet naleven zullen, na een eerste waarschuwing ontvangen 
te hebben van de scheidsrechter, uit de competitie verwijderd worden. 

 

Artikel 3. DEELNAME 
 
Samenstelling van de Ploegen 
 
De tripletten zijn samengesteld 

 
 uit minimum 1 speler/speelster met Belgische nationaliteit 
 spelers en speelsters in regel aangesloten bij de P.F.V. of  de F.B.F.P. 
 niet geschorste spelers 

 
Mixen P.F.V.- F.B.F.P. 

 
Het mixen tussen de federaties (P.F.V.-F.B.F.P.) is toegelaten. 

 
Niet-inwoners (€) 

 
Een speler niet-woner (€) zal toegelaten worden per doublet. 

 
Omdat er een speciale competitie voor de meisjes voorzien is, worden de tripletten  welke 
uitsluitend samengesteld zijn uit meisjes niet toegelaten in de groep van de jongens. 

 

Competitie “Meisjes” 
In alle categorieën zal een competitie “meisjes” georganiseerd worden, voor zover er in elke 
categorie 5 ploegen ingeschreven zijn.  

 
Indien het aantal ingeschreven ploegen lager is dan 5 zal de jury over de formule beslissen en 
deze, via het secretariaat, tijdens de inschrijvingen meedelen . 

 

Licentie 
De spelers en speelsters moeten in het bezit zijn van licentie voor de federale 
kampioenschappen. Deze moet ondertekend zijn door de houder/houdster en voorzien zijn van 
een recente pasfoto (max. 5 jaar) met de clubstempel overschrijdend op de licentie en de foto. 

 
De spelers welke beschikken over een niet-conforme licentie (foto, stempel, …) zullen bestraft 
worden op grond van het Federaal Tuchtreglement. 

 
Bij afwezigheid van de licentie zal de speler of speelster niet mogen deelnemen aan het 
kampioenschap.  

 
Geen enkel document uitgegeven door een gerechterlijke of administratie instantie zal aanvaard 
worden ter vervanging van de licentie. 

 

Inschrijvingen 
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De inschrijvingen worden door de respectievelijke federaties genoteerd en afgesloten de zondag 
voorafgaand aan het kampioenschap. 

 

Artikel 4. DATUM 
 

Het Overkoepelend Orgaan van de BPF-FBP behoudt zich in ieder geval jaarlijks de keuze voor om 
de meest geschikte datum aan te duiden. 

 

Artikel 5. BESCHERMING 
 

Op nationaal vlak wordt het B.K.J. op geen enkele manier beschermd.  

 

Artikel 6. UITBATINGSRECHT 
 

De organisator is gehouden een exploitatierecht te betalen aan het BPF-FBP (de provincies staan 
borg). 

 
Dit recht wordt berekend op basis van het aantal deelnemers en jaarlijks bepaald door het 
Overkoepelend Orgaan. 

 

Artikel 7. INSCHRIJVINGEN 
 

De ingeschreven ploegen moeten zich de dag van de competitiedag aanbieden op het 
secretariaat van het B.K.J. tussen 08u00 tot 08u45 (nazicht van de licenties en het dragen van 
identieke kledij). 

 
De regularisatie van de inschrijving wordt onherroepelijk afgesloten om 8u45. Het secretariaat zal 
buiten deze tijdslimiet niet meer toegankelijk zijn voor de spelers en speelsters. 

 

Artikel 8. INSCHRIJVINGSRECHT 
Er moet geen inschrijfgeld betaald worden. 

 

Artikel 9. FORMULE 

Cadetten, Junioren en Beloftevolle 
8 ploegen en meer 

 
De dag bestaat uit 2 fasen 

 
De eerste fase: 

 

Vangt aan om 09u00 stipt. 

 
In poules met barrages en verdeeld in 2 categorieën 

 
 1

e
 categorie = 2 overwinningen 

 2e categorie = 1 en 0 overwinningen 
 

De tweede fase 
 

Rechtstreekse uitschakeling  in de 2 categorieën 
 

Van bij de aanvang van deze fase wordt de integrale lottrekking toegepast en uitgevoerd door de 
spelers.  

 

Van 5 tot 7 ploegen  
Elke ploeg ontmoet alle andere ploegen. Op het einde van deze fase, indien er 2 ploegen met 
gelijke overwinningen zijn, zal een finale gespeeld worden om de titel toe te kennen. 
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Indien 3 of meer ploegen eindigen met gelijke overwinningen dan zullen de 
onderlinge ontmoetingen beslissend zijn.  

 
Miniemen 
Het kampioenschap “miniemen” verloopt in 5 ronden: 

 1e en 2e ronde: integrale lottrekking 
 3e ronde: selectief volgens de eerste ronde 
 4e ronde: selectief volgens de tweede ronde 
 5e ronde: klassement wedstrijden (finales jongens en meisjes in geval van gelijke 

overwinningen) 
  
 Een aparte competitie meisjes indien er minimum 5 ploegen ingeschreven zijn. 
 

 Minder dan 5 ploegen 
 
 De formule zal opgesteld worden in functie van het aantal ploegen en zal beschikbaar zijn op het 

secretariaat van de competitie bij de aanvang van de regularisatie van de ploegen. 

 

Artikel 10. TUCHT 
 

 Elke overtreding van het I.P.R. en/of van dit reglement wordt bestraft volgens het 
Tuchtreglement van de Federatie waar het kampioenschap plaatsvindt, met de mogelijkheid van 
beroep bij het Nationaal comité. 

 
 Ter herinnering zijn alcoholische dranken, het roken en het gebruik van een gsm ten strengste 

verboden op en rond de speelvelden tijdens de competitie. Ontbloot bovenlichaam en blote 
voeten zijn niet toegelaten (gesloten schoeisel is verplicht , espadrilles zijn verboden). 

 
 Het is mogelijk dat een doping controle kan uitgevoerd worden. Door zijn inschrijving verbindt 

elke deelnemer zich om deze te aanvaarden en zich naar de gegeven richtlijnen te schikken. 
 
 Het is de spelers uitdrukkelijk verboden om zich te laten bedienen of gebruik te maken van 

alcoholische dranken en dit gedurende gans de duur van het kampioenschap. 

 

Artikel 11. Coaching 
 

 Enkel de coaches en initiators erkend door de F.B.F.P. en de P.F.V. zijn gemachtigd om gedurende 
de competitie te coachen. 

 
 De coaches, initiators en trainers mogen, in geen enkel geval, zich binnen speelveld bevinden en 

niet op eigen initiatief tussenkomen. 

 

Artikel 12. Jury 
 

 De samenstelling van de jury wordt bepaald en aangekondigd door het Overkoepelend Orgaan. 

 
 De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en doorslaggevend voor alle administratieve, 

technische en sportieve problemen met betrekking tot het Belgisch Kampioenschap jeugd.  

 
  De jury mag elke maatregel treffen die zij nodig acht om de goede gang van zaken te vrijwaren en 

uitspraak te doen over ieder geval dat in huidig reglement niet voorzien werd, reglement 
waaraan door dit feit zekere wijzigingen eventueel kunnen worden aangebracht. 

 

Artikel 13. Afwezigheden 
 
   Elke afwezigheid moet gewettigd worden. 
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 Elke afwezigheid zal bestraft worden volgens het tuchtreglement van de inrichtende federatie. 
 
 Elke ingeschreven speler (behalve de Junioren en Beloftevolle) en afwezig op de finale dag en die 

geen schriftelijke verantwoording binnen de 3 werkdagen volgend op de competitie naar het 
nationaal secretariaat zendt zal het volgend seizoen niet mogen deelnemen aan: 

 
 Belgisch Kampioenschap Jeugd. 
 

 Het verbod wordt toegepast zonder verschijnen door de Nationaal Voorzitter Sport van de 
Federatie waar het kampioenschap plaats vindt. 

 
 Elke afwezige Junior of Beloftevolle die binnen de voorziene termijn geen schriftelijk bewijs 

aflevert, zal het volgend seizoen niet mogen deelnemen aan: 
 

 Provinciaal Kampioenschap Tripletten (P.K.T.) 
 Federaal Kampioenschap Tripletten (V.K.T.) 
 Belgisch Kampioenschap Tripletten (B.K.T.) 
 Belgisch Kampioenschap Jeugd (B.K.J.) 

 
 Dit verbod wordt vergezeld van een boete van € 25. 
 
 Het verbod en de boete worden toegepast zonder verschijnen door de Nationaal Voorzitter Sport 

van de Federatie waar het kampioenschap plaats vindt. 
 

 De disciplinaire reglementering evenals het specifieke reglement van het kampioenschap zal 
worden toegepast voor elke afwezige waarvan elk afwezigheidmotief als niet geldig wordt 
beschouwd. 

 
De gevallen van overmacht zullen door het nationale comité bestudeerd worden. 

 


