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REGLEMENT van de
WINTERCOMPETITIE
Artikel 1: Algemeen
De wintercompetitie wordt gespeeld volgens het Internationaal Petanque Reglement, (laatste
editie) met uitzondering van de veranderingen hieronder vermeld.
Dit reglement is van toepassing, zowel voor de Vlaamse wintercompetitie als voor de
provinciale wintercompetities.
Een afzonderlijk reglement voor de Vlaamse eindronde, wordt hier bijgevoegd.
Algemeen kunnen de provincies autonoom volgende elementen regelen:
I
Het aantal ploegen van een zelfde club dat in een afdeling mag spelen
II
Het aantal stijgers en dalers
III
Bepalen op welke dagen binnen de provincie wordt gespeeld
IV
Het aanvangsuur bepalen waarop de wedstrijden aanvangen binnen de
provincie
V
Het inschrijvingsgeld bepalen voor de wedstrijden binnen de provincie.
VI
Datum bepalen tegen wanneer er moet betaald worden
VII Prijs bepalen van de provinciale kalender
Artikel 2: Inlichtingen
* Inlichtingsformulier:
Voor de Vlaamse wintercompetitie dient het inlichtingsformulier teruggestuurd te worden
vóór de datum vermeld op het betreffende formulier, op volgend adres. Bij niet naleven zal
een boete van € 50 aangerekend worden. Voor de damescompetitie betekent dit bovendien
een verbod tot deelname aan het betreffende seizoen van de Vlaamse wintercompetitie.
Petanque Federatie Vlaanderen
Zuiderlaan 13
9000
GENT
Voor de provinciale wintercompetitie dient het inlichtingsformulier terug te worden gestuurd
aan de provinciaal verantwoordelijke vóór de datum bepaald door de provincie.
*Voor de Vlaamse afdelingen : Lijst met namen spelers:
Een indicatieve lijst met de namen van 15 spelers voor de herencompetitie en 10 spelers voor
de damescompetitie welke zullen aantreden, moet voor de datum vermeld op het betreffende
formulier opgestuurd worden naar bovenstaand adres. Bij niet tijdig indienen zal een boete
van € 50 aangerekend worden.
*Deelnemingsrecht:
Het deelnemingsrecht wordt vastgesteld door de federatie en de provincies.
* Betaling:
Het bedrag voor deelname aan de wintercompetitie zal op het inlichtingsformulier vermeld
worden.
Voor de Vlaamse wintercompetitie dient de betaling te gebeuren binnen de 14 dagen na verzending
van de factuur, op rekening IBAN: BE97 4469 7072 8149 en BIC: KREDBEBB.
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Bij niet vereffening van dit bedrag op hierboven vastgestelde data zal een boete van € 50
worden verrekend, aan de in gebreke zijnde club(s).
Voor de provinciale wintercompetitie dient de betaling te gebeuren, na ontvangst van de
factuur, ten laatste op de datum bepaald door de provincie op rekening van de provincie.
Artikel 3: Reglementen en Kalenders
1. De PFV bepaalt jaarlijks de aanvangsdatum van de wintercompetitie en zal dit ten laatste
tegen 15 april kenbaar maken.
2. Iedere club die op Vlaams niveau aantreedt krijgt:
- één reglement voor het clublokaal ten behoeve van de scheidsrechter.
- één reglement per deelnemende ploeg
- Per extra reglementenboekje dient een bijdrage betaald te worden
- 2 kalenders
Op provinciaal vlak beslist iedere provincie hoe de reglementenboekjes en de
wedstrijdkalenders worden verdeeld.
Op de in de kalender voorziene inhaaldagen van zowel de Vlaamse als provinciale
competities waarop moet gespeeld worden mogen door de clubs geen tornooien of andere
activiteiten georganiseerd worden. Bij niet naleven hiervan zal de club die in overtreding is
met € 150 worden beboet en zal een forfaitscore worden opgelegd.
Artikel 4: Terugtrekken voor de competitie
Voor de ingeschreven ploegen die zich terugtrekken, kan het deelnemingsgeld niet
teruggevorderd worden.
Bovendien zal er een boete opgelegd worden van € 500 ten laste van de club van de
teruggetrokken ploeg. Hiervan dient €250 onmiddellijk te worden betaald en €250 met uitstel
met als voorwaarde dat de club van de teruggetrokken ploeg gedurende de daaropvolgende 5
jaar geen forfait geeft op eender welk niveau. Daarenboven moeten de andere ploegen van de
teruggetrokken club één reeks zakken provinciaal en kunnen zij gedurende 3 jaar niet stijgen
naar het Vlaams niveau.
Artikel 5: Terugtrekken tijdens de competitie en fusie van clubs
De deelname geeft de verplichting de reglementen te eerbiedigen en de competitie volledig te
spelen.
De terugtrekking van een ploeg tijdens de competitie zal beboet worden met € 250 ten laste
van de club. Plus €100 te betalen aan de nog te bezoeken club(s), en een verbod om op
Vlaams en provinciaal niveau aan de lopende competitie deel te nemen voor de titularissen
Het statuut van titularis wordt omschreven in artikel 6 B.5.
Daarenboven moeten de ploegen van de teruggetrokken club één reeks zakken provinciaal en
kunnen zij gedurende 3 jaar niet stijgen naar het Vlaams niveau.
Bij terugtrekking van een ploeg tijdens de duur van de competitie worden alle resultaten teniet
gedaan.
Fusie van clubs:
Wanneer er tijdens of buiten de competitie 2 of meerdere clubs (waarvan minstens 1 club is
aangesloten bij de PFV) fusioneren, behoudt de fusieclub het recht op het aantal plaatsen per
afdeling in de competitie zoals dit was voor de gefuseerde clubs samen, tenzij dit tegenstrijdig
zou zijn met het Vlaams of provinciaal reglement. De fusie (met de nieuwe clubnaam of –
nummer) heeft geen gevolg voor de afdeling waarin de ploegen van de gefuseerde clubs
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aantreden noch op hun rangschikking op dat ogenblik binnen de wintercompetitie en dit op
alle niveaus.
Artikel 6: Deelname
A. CLUB
De competitie is enkel voorbehouden aan clubs aangesloten bij de P.F.V. en die in regel
zijn met het deelnemingsrecht.
Wanneer op Vlaams niveau een club niet degradeert wordt deze automatisch ingeschreven
voor volgend jaar, dus is deze automatisch deelnemer voor het volgende seizoen,
uitgezonderd voor de damescompetitie.
Het S.C.- P.F.V. houdt zich het recht voor hiervan af te wijken in het belang van de
organisatie.
Iedere club is verplicht in de uniforme bovenkledij van de club aan te treden tijdens de
wedstrijd, zonder onderscheid te maken tussen lange en korte mouwen.
B. SPELERS
1. Enkel spelers die in het bezit zijn van hun geldige competitieve licentie bij de P.F.V
voor dit jaar zijn toegelaten tot de competitie.
Voor de competities in triplet mogen op het wedstrijdblad maximum 4 niet-inwonende
buitenlanders staan per ploeg, waarvan er per ronde maximum 3 gelijktijdig mogen
spelen. Voor de competities in doublet mogen op het wedstrijdblad maximum 3 nietinwonende buitenlanders staan per ploeg, waarvan er per ronde maximum 2 gelijktijdig
mogen spelen.
2. Elke speler die aan een wedstrijd van de wintercompetitie deelneemt en/of vermeld
staat op het wedstrijdblad dient in bezit te zijn van zijn licentie, de beide
ploegkapiteins en de dienstdoende scheidsrechter MOETEN TEN LAATSTE 15
MINUTEN VOOR AANVANG van de eerste speelronde de licenties controleren,
uitgezonderd voor de invallers waarvan de licentie bij hun aantreden dient te worden
gecontroleerd en neergelegd op het secretariaat.
Indien er een of meerdere licentie(s) ontbreken kunnen deze spelers/speelsters niet
deelnemen.
GEEN LICENTIE = GEEN DEELNAME
Wanneer tijdens een controle, die op eender welk moment kan gebeuren door een lid
van de Raad van Bestuur of de Provinciale Raad of door een officiële scheidsrechter
aangeduid door de PFV, blijkt dat er licentie(s) ontbreken dan is de klacht
ontvankelijk. Bij ingebrekestelling zal deze een verslag tegen de verantwoordelijke(n)
van het wedstrijdblad overmaken aan het Bondsparket.
3. Spelers mogen niet spelen voor een andere club dan deze waarbij zij gefedereerd zijn.
Een speler die deelneemt aan de wintercompetitie mag in geen enkel geval deelnemen
aan eender welke wintercompetitie in dezelfde speelweek en dit op alle niveaus
(Nationaal, Vlaams en Provinciaal). De speelweek betreft steeds een kalenderweek die
begint op maandag om 00.01 uur om te eindigen de zondag om 24.00 uur en houdt
geen rekening met de nummering van de speelweek tussen de nationale, Vlaamse en
provinciale afdelingen onderling.
Wanneer een bepaalde wedstrijd naar een andere speelweek wordt verplaatst, blijft
deze wedstrijd behoren tot de speelweek dewelke oorspronkelijk in de
competitiekalender werd opgenomen, en wordt derhalve beschouwd als zijnde
gespeeld in die speelweek.
Wanneer een ploeg bye is, wordt dat beschouwd als effectieve speeldag van die
betrokken week en als dusdanig meegeteld.
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Bij inbreuk betalen zij een boete van € 125 per speler.
Uitzondering op dit artikel geldt voor de spelers 50 plus competitie, de speelsters van
de Vlaamse Dames competitie en eventueel verplaatste wedstrijden, zonder evenwel
meer dan 1 keer te spelen binnen dezelfde categorie in dezelfde speelweek.
4. De spelers beneden de leeftijd van 18 jaar moeten zich houden aan de wet betreffende
het betreden van drankgelegenheden.
Deelname van junioren, cadetten en miniemen is alleen toegelaten mits speciale
aanvraag aan en met toelating van de Vlaamse voorzitter.
Formulieren zijn te verkrijgen op het PFV-secretariaat en zijn terug te vinden op de
website van de PFV (www.pfv.be).
Het origineel moet steeds in het bezit van de speler zijn.
5. Een speler die driemaal in een ploeg van een nationale, Vlaamse of een provinciale
afdeling daadwerkelijk gespeeld heeft wordt automatisch “titularis” in die afdeling en
kan niet meer dalen naar een lagere afdeling (noch als effectieve speler, noch als
invaller).
Daarenboven mag geen enkele speler (ook de niet-titularissen) na de vierde laatste
speeldag voorzien in de kalender naar eender welke lagere reeks dalen, zowel van de
nationale, Vlaamse als provinciale competitie.
Clubs met meerdere ploegen in éénzelfde afdeling van de provinciale competitie
mogen in geen geval spelers die al op het wedstrijdblad van één ploeg ingeschreven
geweest zijn (hetzij als effectief, hetzij als invaller) opstellen in een andere ploeg
binnen dezelfde afdeling (noch als effectief, noch als invaller).
Bij inbreuk op dit artikel verliest de in overtreding zijnde ploeg de wedstrijd met
forfaitscore (0 tegen 9 en 117 minpunten).
6. Het statuut van titularis is niet van toepassing voor spelers van de miniemen- en
cadettencategorie binnen de provinciale reeksen. Deze spelers mogen bijgevolg altijd
stijgen of dalen maar wel maar 1x per speelweek spelen.
7. De licenties van de spelers dienen tijdens de duur van de wedstrijd op het secretariaat
aanwezig te blijven. Een speler die de wedstrijd vroegtijdig verlaat, mag zijn/haar
licentie meenemen op voorwaarde dat het vertrekuur op het wedstrijdblad wordt
vermeld door de ploegkapitein of de scheidsrechter.
8. De kapitein of de afgevaardigde van de tegenstrevers zal onder toezicht van de
aangeduide scheidsrechter, nazien of de licenties wel in regel zijn. Fotokopieën zijn
niet toegelaten. De namen van de spelers en van de invallers moeten ten laatste 15
minuten vóór aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdblad vermeld worden.
9. De veteranen of 50 + mogen deelnemen aan de wintercompetitie in hun provincie voor
hun respectievelijke categorie.
10. Een door de scheidsrechter uitgesloten speler tijdens één wedstrijd mag niet
vervangen worden door een invaller.
11. Een geschorste speler mag niet opgesteld worden. De ploeg verliest de wedstrijd met
negen (9) – nul (0), 117 punten tegen 0 en 1 punt tegen 0. De club krijgt een boete van
€ 130. De speler krijgt een sanctie vermeld volgens artikel 80.4 van het
tuchtreglement.
12. Alleen de ploegkapitein of de sportleider is gerechtigd raadgevingen te geven op
vraag van de speler, maar mag hiervoor het speelveld niet betreden.
13. Met uitzondering op ART.7 punt D op het gebruik van de GSM wordt aan de Raad
van Bestuur van de PFV of de provinciale verantwoordelijke van de wintercompetitie
het gebruik van GSM toegelaten op en rond het speelveld.
14. Leden van de Raad van Bestuur van de PFV mogen provincieoverschrijdend spelen,
maar slechts voor 1 club per seizoen. Bij het hernieuwen van de licenties geven zij de
club waarvoor ze zullen spelen door aan het secretariaat van de PFV. Hun licentie zal
voor dat seizoen gekoppeld worden aan die doorgegeven club.
15. Iedere speler moet toestemming vragen aan én krijgen van de dienstdoende
scheidsrechter of gelegenheidsscheidsrechter alvorens het speelveld te verlaten.
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C. MATERIAAL
1. Het gebruik van de kunststofringen is VERPLICHT. Deze moeten gemarkeerd worden
zoals ballen of doel. Dit om alle misverstanden te vermijden.
2. Iedere official van de PFV, provincie of scheidsrechter is gemachtigd het niet conform
doelkogeltje in beslag te nemen (ook tijdens een aan de gang zijnde wedstrijd). Bij
weigering wordt de wedstrijd te niet gedaan en de ploeg van wie het doelkogeltje is
verliest de wedstrijd met 13-0.
3. Miniemen mogen spelen met ballen van 600 gram en een diameter van 65mm.
Voor de in gebreke zijnde speler(s) op de reglementen met betrekking tot de deelname
vermeld in dit artikel, zal (zullen) door de scheidsrechter of Vlaams afgevaardigde van dienst
een notitie op het scheidsrechtersblad gemaakt worden en zal de speler(s) beboet worden met
€ 12 en bij herhaling € 25.
Artikel 7: Sancties
De hierna vermelde bedragen zijn de maximum sommen welke aangerekend kunnen
worden.
A. Elke speler welke zich opstelt voor een andere club dan deze waarbij hij is aangesloten
bij de PFV voor het lopende jaar, krijgt een forfaitscore voor zijn triplet, de club waarvoor hij uitkwam wordt beboet met €50 en een tuchtverslag zal worden opgemaakt.
Bij de eerstvolgende overtreding wordt de boete op €100 gebracht, met een tweede
toepassing van een forfaitscore voor zijn triplet en een tuchtverslag zal worden
opgemaakt.
Bij de tweede herhaling van de overtreding wordt hij uit de competitie gesloten, wordt
een boete opgelegd van €200 en zal een tuchtverslag worden opgemaakt.
B. De speler die voor het lopende jaar aangesloten is, mag slechts zijn voor dat jaar
geldende licentie aanbieden.
Indien hij een niet-geldige licentie aanbiedt (geen stempel, geen handtekening enz...)
wordt de club waarvoor hij uitkomt beboet met € 8, bij herhaling €16. Iedere speler
en/of invaller, die niet in overeenstemming is met dit artikel, veroorzaakt bovendien de
forfaitscore (13 - 0) voor het triplet/doublet waarin hij deelnam.
C. De boetes uitgeschreven tijdens de wintercompetitie dienen binnen de 8 dagen na
ontvangst van de factuur betaald te worden. Zo niet, zal de club niet verder kunnen
deelnemen aan de volgende wedstrijden. Dit zolang de boete niet betaald is. Tevens
wordt, voor de niet gespeelde wedstrijd(en), een forfaitscore aangerekend en
daarenboven de in artikel 4 vermelde boetes.
D. Het is ten strengste verboden op de speelvelden gebruik te maken van tabak, te
roken of alcoholische dranken te gebruiken. Ook het gebruik van GSM toestellen
op het speelveld is verboden, met uitzondering van art 6.B.13. De sanctie wordt
bepaald volgens artikel 81 van het tuchtreglement.
Artikel 8: Samenstelling van de ploegen.
A. Voor de herencompetitie worden de clubploegen gevormd door drie tripletten van
dezelfde club. De ploegen voor de damescompetitie worden gevormd uit hetzij drie
doubletten van dezelfde club, hetzij een provinciaal selectie, hetzij een vrije selectie
samengesteld uit speelsters uit éénzelfde provincie.
B. De samenstelling van de ploegen in de provinciale competitie wordt bepaald door de
provinciale raad.
C. Buiten deze waar een invaller is opgesteld moet de samenstelling van iedere
triplet/doublet onveranderd blijven gedurende één en dezelfde wedstrijd.
Gedurende de wedstrijd is slechts één invaller per triplet/doublet toegelaten. De
invaller mag slechts opgesteld worden bij het begin van een ronde d.w.z. vooraleer het
mikballetje voor de eerste maal werd geworpen in die ronde.
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De uitgetreden speler mag tijdens dezelfde ontmoeting opnieuw opgesteld worden,
doch enkel in de triplet/doublet waarvan hij oorspronkelijk deel uitmaakte.
D. De scheidsrechter van dienst, indien hij zelf mee speelt, mag spelen in zijn uniform
van scheidsrechter, maar dient wel zijn badge te dragen. Spelers welke
Wereldkampioen, Europeesof Belgisch kampioen werden mogen hun
kampioenentrui dragen in het seizoen volgend op het behalen van hun titel.
E. Er dient gespeeld te worden met volledig gesloten schoenen. Het dragen van een short
tot aan de knie is toegelaten.
F. Voor de in gebreke zijnde speler(s), zal door de scheidsrechter of Vlaams
afgevaardigde van dienst een notitie op het scheidsrechtersblad gemaakt worden en zal
(zullen) beboet worden met €12 bij herhaling €25.
Artikel 9: Wedstrijden
A. Uurregeling
Gezien de mogelijkheid van het opstellen van invallers moet de wedstrijd stipt op
zaterdag 14 uur aanvangen dit voor de Vlaamse wintercompetitie.
Voor de Vlaamse competitie kunnen uitzonderlijke afwijkingen, wegens dringende
redenen, op het vastgelegde aanvangsuur toegestaan worden door de Directeur Sport
PFV. Voor de provinciale competitie dient de provinciaal verantwoordelijke van de
wintercompetitie aangeschreven te worden.
B. Wedstrijdbladen
1. Ten laatste 15 minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd zullen de beide
kapiteins op het wedstrijdblad de namen, voornamen en licentienummers van de
spelers vermelden die aan de wedstrijd zullen deelnemen.
Tevens zullen de kapiteins, in de daarvoor voorziene rubriek, ook vóór de aanvang van
de wedstrijd dezelfde gegevens, met uitzondering van het licentienummer, invullen
i.v.m. de eventuele invallers van hun ploeg. De invaller en zijn licentie moeten niet
aanwezig zijn bij de aanvang van de wedstrijd. Invallers die niet ingeschreven zijn
vóór de aanvang van de wedstrijd kunnen niet meer aanzien worden als invaller voor
het verdere verloop van de wedstrijd.
De blanco lijnen in het vak “invallers” op het wedstrijdblad dienen doorgehaald te
worden (bij gebruik van een digitaal wedstrijdblad: blad afdrukken, blanco lijnen
doorhalen en ondertekenen).
De andere rubrieken van het wedstrijdblad zoals datum van de ontmoeting, de
volledige naam van de clubs die de wedstrijd betwisten, afdeling, week, en alle
gegevens van de scheidsrechter zijn in te vullen door de kapitein van de bezochte club.
2. Na het beëindigen van de wedstrijd moet door de scheidsrechter of de
gelegenheidsscheidsrechters het uur vermeld worden waarop de wedstrijd beëindigd
is.
C. Onvolledige ploegen
1. a) Een onvolledige ploeg bij de triplettencompetities kan haar wedstrijd beginnen mits
volgende regels na te leven:
- de ploeg moet tenminste over 6 spelers beschikken (2 tripletten of 3 doubletten met
2 ballen per speler):
9 spelers = 3 tripletten
8 spelers = 2 tripletten en 1 doublet (2 ballen)
7 spelers = 1 triplet en 2 doubletten (2 ballen),
of 2 tripletten, waarbij de 7de speler als invaller mag aantreden
6 spelers = 2 tripletten of 3 doubletten (2 ballen)
5 spelers = forfait
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b) Een onvolledige ploeg bij de doublettencompetities kan haar wedstrijd beginnen
mits volgende regels na te leven:
- de ploeg moet tenminste over 4 speelsters/spelers beschikken
6 speelsters/spelers = 3 doubletten met elk 3 ballen
5 speelsters/spelers = 2 doubletten (3 ballen), waarbij de 5de speelster/speler als
invaller mag aantreden of als singel met 3 ballen
4 speelsters/spelers = 2 doubletten (3 ballen)
Met minder dan 4 speelsters/spelers kan er niet gespeeld worden.
2. De spelers vermeld op het wedstrijdblad die zich aanbieden met meer dan één uur
vertraging worden niet meer toegelaten om te spelen tijdens de aan de gang zijnde
speelronde.
3. Rekening houdend met artikel 9.A en artikel 9.C.1, zullen de te laatkomende tripletten
aan volgende regels onderworpen worden:
-

het triplet/doublet dat niet aanwezig is op het speelveld 60 minuten na de aanvang
van de wedstrijd loopt een forfait op voor de gespeelde en aangevangen
speelrondes;

4. Het S.C.- PFV zal in laatste instantie beslissen over geschillen bij wedstrijden tussen
onvolledige ploegen.
5. De spelers mogen een onderbreking van maximum 15 (vijftien) minuten nemen vanaf
het einde van de laatste partij van de eerste en de tweede ronde.
D. Toekennen van punten en verloop van het spel.
Een wedstrijd bestaat uit negen partijen naar 13 punten.
De punten worden als volgt toegekend.
Bij een overwinning van 5-4, 6-3, 7-2, 8-1 en 9-0 wordt er 1 punt toegekend.
E. De negen partijen dienen steeds verplicht gespeeld te worden.
Het klassement wordt opgemaakt in functie, vooreerst van de behaalde punten, dan van
de gewonnen en verloren partijen en vervolgens in functie van de gemaakte en toegestane
punten.
Indien in de eindrangschikking een ex-aequo is van de gewonnen partijen tussen ploegen
die op een plaats staan met kans op stijgen of dalen, dan wordt een barragewedstrijd
gespeeld. Deze barragewedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld (= speelvelden van
een niet-betrokken club) en wordt beschouwd als een normale speeldag.
Deze regel is enkel van toepassing voor de Vlaamse wintercompetitie.
Voor de eerste ronde zullen de speelzones bij iedere ontmoeting aangeduid worden
door de thuisploeg.
Ten laatste 30 minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd en op voorwaarde dat de
namen en licentienummers van de spelers/speelsters volledig ingevuld zijn.
F. De resultaten dienen na iedere ronde op het wedstrijdblad vermeld te worden. Wanneer
deze niet ingevuld zijn, zullen de niet ingeschreven resultaten als 0 aanzien worden voor
de beide partijen. De wedstrijdpunten zijn enkel geldig wanneer er 5 (vijf) partijen
gewonnen zijn. Op elk ogenblik kan een lid van de Raad van Bestuur PFV of een lid van
het Dagelijks Bestuur van de provincie of de verantwoordelijke van de wintercompetitie
de wedstrijd komen controleren.
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G. Sancties:
1. Een speler welke zich onder een valse identiteit opstelt, vastgesteld op het
wedstrijdblad, zal oorzaak zijn van een forfaitscore ten nadele van zijn ploeg en een
boete van € 25 ten laste van zijn club.
2. Bij vermoeden van fraude zal de zaak worden doorverwezen naar het Bondsparket.
3. Ieder ander bedrog vastgesteld op het wedstrijdblad zal aanleiding geven, benevens de
sancties en boeten reglementair voorzien voor de verschillende gevallen, tot een
rapport voor het Bondsparket.
4. Bij het niet spelen van de 9 wedstrijden worden de beide partijen beboet met € 75 ten
gunste van de PFV of provincie. Bij herhaling bedraagt de boete € 150.
Artikel 10 : Uitslagen
A. Wedstrijdblad:
Het wedstrijdblad zal opgemaakt worden en onmiddellijk toegezonden aan de
verantwoordelijke van de wintercompetitie.
Communicatie en verantwoordelijkheden:
1. De uitslagen van gespeelde wedstrijden op Vlaams niveau, worden onmiddellijk na
het beëindigen van de wedstrijd en ten laatste voor 20.00 uur meegedeeld aan DE
PAUW Karin per SMS op het nr 0491 25 79 05, of per e-mail naar:
karin-depauw@pfv.be met vermelding van de reeks, de namen van de clubs, de
uitslag en de gemaakte en toegestane punten.
2. De bezochte club zal na het beëindigen van de wedstrijd, het wedstrijdblad toezenden
aan het secretariaat van de federatie per fax (09/243.11.49) of per mail (timpennoit@pfv.be) ten laatste op de maandag volgend op de speeldag voor middernacht
of per post (PFV - Zuiderlaan 13, 9000 GENT) met stempeldatum gedateerd op ten
laatste de dinsdag volgend op de speeldag. Voor de fax en de e-mail wordt de
verzendingsdatum op het document in aanmerking genomen en voor de geposte
exemplaren wordt de poststempel in aanmerking genomen.
3. één exemplaar van de wekelijkse uitslag wordt naar de deelnemende club per e-mail
verstuurd en op de website geplaatst.
B. Sancties
1.
2.
3.

Iedere niet, te laat of verkeerd meegedeelde TELEFONISCHE of elektronische
uitslag geeft aanleiding tot een boete van € 8 ten laste van de betrokken club
Laattijdig of NIET toegezonden wedstrijdblad € 8 boete voor de betrokken club.
Wedstrijdblad niet naar behoren ingevuld: € 8 boete per blad voor beide clubs m.a.w.
thuisspelende en bezoekende club.

Artikel 11: Verandering van data + correspondentieadres
A. Algemeenheden:
De aanvraag voor verandering van datum, vervroegen of verdagen van een wedstrijd, dient
schriftelijk te geschieden aan de verantwoordelijke van de desbetreffende competitie.
Tevens zal elke aanvraag die niet omkleed is met de reden, geweigerd worden.
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De aanvragen moeten minstens veertien dagen voor de vastgestelde datum aan de
verantwoordelijke
toekomen
per
mail,
fax
of
per
post.
Postafstempeling/ontvangstbevestiging is bepalend.
De verantwoordelijke zal beslissen over de juistheid van de aanvraag en hij zal de
wijziging van datum en zijn beslissing aan de betrokkenen overmaken. Voor iedere
wijziging van datum zal een boete met maximum van €62 gestort worden op het
rekeningnummer van de PFV en/of van de betrokken provincie.
In geen geval mag een club een vooropgestelde of gewijzigde datum weigeren indien deze
door de Sportief Directeur van de PFV of provinciaal verantwoordelijke is vastgesteld.
De niet beschikbaarheid van spelers of het ontbreken van verplaatsingsmogelijkheden
(uitgezonderd bij Vlaamse en nationale selecties, staking, weersomstandigheden of andere
gevallen van overmacht) is geen geldige reden voor het aanvragen van wijziging van
datum. Ieder voorval zal door de Directeur Sport P.F.V. behandeld en op gepaste wijze
beoordeeld worden.
Elke wijziging van datum dient aangeduid te worden door de Sportief Directeur van de
PFV of provinciaal verantwoordelijke.
Een wedstrijd kan maar één maal verdaagd worden.
B. Correspondentieadres
Indien een correspondentieadres gewijzigd wordt in de loop van de competitie wordt een
bedrag van € 15 gevraagd als administratieve kost
C. Kosten
1. Deze storting dient te gebeuren binnen de drie dagen na de aanvraag en vóór de
aanvang van de wedstrijd. Indien de betaling niet geschied is, wordt de forfaitscore
toegepast.
2. Sancties:
De ploegen die een wedstrijd betwisten op een andere datum dan vastgelegd door de
Vlaamse directeur sport of de provinciale verantwoordelijke zullen beboet worden met
€ 75 ten laste van beide clubs, tevens wordt het resultaat als nietig beschouwd.
Artikel 12: Afwezigheid of te laat komen
A. Iedere club die niet komt opdagen op de vastgestelde datum wordt beboet met de
forfaitscore, zijnde 1 punt tegen 0 voor de wedstrijd en 9 overwinningen tegen 0, alsmede –117 punten, alsook een boete van € 100 ten laste van de club voor de PFV.
Bovendien dient een boete van € 100 te worden betaald aan de benadeelde club.
Een afwezigheid op één van de laatste twee speelweken zal beboet worden met € 250
ten laste van de betrokken club, waarvan €150 aan de PFV en €100 aan de benadeelde
club.
B. Evenwel, in geval van te laat komen of onvoorziene afwezigheid, kan betreffende club
die een gegronde reden of niet te voorzien voorval kan aanhalen, dringend de bezochte
afgevaardigde verwittigen met alle mogelijke middelen.
C. De afwezigheid van spelers is geen geldige reden om een wedstrijd later aan te
vangen, deze moet op het vastgestelde uur aanvangen, zelfs als in deze
omstandigheden spelers opgesteld worden die anders beschouwd worden als invallers.
D. Indien een ploeg van een club twee wedstrijden afwezig is, zal dit aanzien worden als
een algemeen forfait. Alle punten van de wedstrijden tegen de forfaitgevende club
worden geannuleerd.
E. Een ploeg die met te weinig spelers/speelsters aanwezig is, waardoor de wedstrijd niet
kan doorgaan, wordt beschouwd als afwezig, en wordt als dusdanig meegerekend in
de uitslag.
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Artikel 13 : Arbitrage
A. Bij het aanstellen van een scheidsrechter moet, indien aanwezig, de voorkeur gegeven
worden aan een erkende scheidsrechter, hoogste in graad. Indien 2 scheidsrechters van
dezelfde graad aanwezig zijn, krijgt de scheidsrechter van de bezochte club de
voorrang.
B. Indien zo iemand niet aanwezig is, zal de wedstrijd geleid worden door een voldoende
bekwaam geacht persoon in onderling akkoord met de beide ploegkapiteins en in
laatste instantie door de kapitein van de bezochte club.
C. De naam van de scheidsrechter en het volledig nummer (= 10 cijfers) van zijn licentie,
is te vermelden op het wedstrijdblad voor de aanvang van de wedstrijd.
D. Op aanvraag van een club kan een scheidsrechter door het SC - PFV of de provinciaal
verantwoordelijke worden aangesteld. In dergelijk geval moet de aanvraag 30 dagen
op voorhand ingediend worden, mits storting van € 30 voor arbitragekosten en
verplaatsingskosten.
E. Het SC - PFV of de provinciaal verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om ten
allen tijde tijdens de competitie een officieel neutraal scheidsrechter af te vaardigen
die de ontmoeting zal leiden.
F. Op ieder ogenblik kan een Vlaamse afgevaardigde zich aanbieden op de plaats van een
wedstrijd teneinde na te gaan of het reglement inderdaad wordt nageleefd.
G. Voor iedere speler die ernstige incidenten uitlokt, moet iedere official het tuchtverslag
opstellen en overmaken aan het Bondsparket. Iedere belanghebbende kan tevens een
klacht indienen bij het Bondsparket zoals omschreven in het Tuchtreglement.
H. Wanneer een scheidsrechter ontslag heeft gekregen, kan deze niet meer als
gelegenheidsscheidsrechter optreden.
Artikel 14: Speelvelden
A. Een speelveld wordt verdeeld in verschillende speelzones. Iedere club die deelneemt
aan de competitie moet over drie genummerde speelzones beschikken. De speelzones
dienen bij voorkeur de minimum afmeting van 10m x 2m te hebben. Een club moet
steeds het grootste speelveld aanbieden. Eventuele afwijkingen dienen te worden
goedgekeurd door de Vlaamse en/of provinciale verantwoordelijke.
Tussenkoorden zijn verboden.
B. In afwijking van art. 7 en 9 van het I.P.R. begrenzen alle verlieslijnen het speelveld.
Doel en ballen die de verlieslijnen volledig overschrijden zijn ongeldig. Bij verticale
projectie vanuit bovenaanzicht is de bal geldig als de verlieslijn onderbroken is.
C. De wedstrijden worden betwist op overdekte banen. De inschrijving aan deze
competitie houdt in dat de installaties aan de voorgeschreven normen voldoet. Dertig
minuten voor de aanvang van een wedstrijd mag de temperatuur op het speelveld niet
minder dan 16 graden bedragen. Voor de nieuwe installaties (na 2009) moet de
lichtsterkte minstens 200 Lux bedragen, en dit over de gehele oppervlakte van het
speelveld. De installaties voor 2009 moeten een minimum hebben van 150 Lux.
D. Clubs die niet over een eigen installatie beschikken zullen een geschreven verklaring,
getekend door de eigenaar van het speelveld dat deze ter beschikking stelt, voorleggen.
Gedurende de competitie mag een club niet van lokaal veranderen zonder gegronde
reden en zonder akkoord van het SC-PFV/prov. SC.
E. De bezochte club, die zijn speelzones ter beschikking stelt voor de ploegen van de
tegenstrever, is verantwoordelijk voor de staat van de speelzones.
De speelzones mogen 60 minuten voor aanvang van en gedurende de wedstrijden niet
veranderd worden, m.a.w. niet meer besproeid, aangeharkt of met een ander materiaal
bedekt.
F. Iedere hindernis die op de speelzone voorkomt en niet kan worden weggenomen, moet
begrensd of afgebakend zijn met een op de grond bevestigde verlieslijn en 10 cm
verwijderd van die hindernis. De afbakening moet zo zijn dat alle ballen of het
mikballetje over het geheel zichtbaar zijn vanuit de cirkel en van elk uiteinde van de
speelzone. Rondom het speelveld dient een vrije strook van tenminste 10 cm voorzien
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te worden. Elke bal die buiten de begrenzing van het speelveld ligt, zal verwijderd
worden opdat hij geen hindernis zou vormen.
G. De bezochte club zal zorgen dat haar installaties ter beschikking staan tenminste één
uur voor het begin van de wedstrijd, waarvan de eerste 20 minuten voor de thuisploeg,
de volgende 20 minuten voor de bezoekende ploeg en de laatste 20 minuten voor
beide ploegen samen.
Indien de bezochte club over meer dan drie speelzones beschikt, zal zij tenminste 30
minuten voor de wedstrijd de te bespelen speelzones aanduiden.
Indien dit niet gebeurt in de gestelde tijd mogen de bezoekers zelf de te bespelen
speelzones kiezen.
H. De clubs die aan bovenvermelde gegevens wat betreft installaties en speelzones niet
voldoen, kunnen een boete oplopen van €25 en hun ploeg kan bedacht worden met een
forfaitscore.
I. De bezochte club zal de nodige meetapparatuur (uitgezonderd luxmeter) ter
beschikking stellen, alsook voorzien zijn van een in orde zijnde EHBO verbandkist en
een thermometer.
Artikel 15: Spelreglementen.
A. In afwijking van art. 7 van het I.P.R. zal de cirkel zich bevinden op 50 cm van iedere
hindernis.
B. In afwijking van art. 9 van het I.P.R. is het mikballetje enkel geldig wanneer het in de
richting van de aan de ploeg toegewezen genummerde speelzone opgeworpen wordt
en het tot stilstand komt binnen deze zone. Om het even hoe zijn positie zich voordoet
met betrekking tot de zijlijnen. Nochtans moet het minstens 50 cm van de achterste
verlieslijn liggen om geldig te zijn.
Wanneer tijdens een mêne het doeltje in een aangrenzende zone terechtkomt, dient de
mêne verder gespeeld te worden. Na afloop van deze mêne dient men terug te keren in
zijn toegewezen genummerde speelzone.
De speelzone, voor het opgooien van het doeltje, kan gedefinieerd worden door een
markering op de muur of op een ander vlak dat zich loodrecht bevindt ten opzichte van de
speelzone.
Artikel 16: Dalen en Stijgen.
A. Indien er in de beide Vlaamse afdelingen één provincie zonder vertegenwoordiger
valt, zal de kampioen van deze provincie rechtstreeks stijgen.
Indien dit zich voordoet is er één plaats minder om te stijgen uit de eindronde.
B. De eindronde wordt betwist in 5 ronden (P.I.B. systeem).
C. De eindronde wordt betwist door de ploegen welk niet rechtstreeks kunnen stijgen.
Deze zullen aangeduid worden na samenstelling van de nieuwe competitie (kalender).
D. Wordt een ploeg uit de hoogste provinciale reeks en of afdeling teruggetrokken dan is
het de laagst geplaatste ploeg die wegvalt.
E. Stijgen is verplicht.
F. Per niveau, met name Vlaams en nationaal, mag er maximum 1 ploeg van eenzelfde
club vertegenwoordigd zijn, met een beperking dat de Vlaamse ploeg hoogstens in de
2de Vlaamse afdeling kan spelen.
Voor de damescompetitie is deze regel niet van toepassing.
G. In de Nationale wintercompetitie dalen de twee laatst geplaatsten ongeacht van welke
Federatie zij afkomstig zijn .
H. De hoogst geklasseerde daler zal deelnemen aan de eindronde.
Algemene regeling
Naargelang de dalers van de Nationale competitie, zullen de stijgers en dalers bepaald
worden.
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Artikel 17 : Dotatie
Aan de kampioenen zal een gepaste herinnering aangeboden worden.
Artikel 18: Boeten en kosten
De clubs dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de boeten opgelopen door hun leden
en ploegen.
Alle boeten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen vanaf verzenden van de factuur en moeten
gestort worden op de rekening van de PFV (zie eerste blad) en/of van de betrokken provincie.
Een boete heeft slechts betrekking op de ontmoeting waaruit ze voortvloeit; haar betaling dekt
gelijkaardige sancties, die naderhand zouden getroffen worden niet.
A. Kosten:
1. Deelnemingsrecht heren
2. Deelnemingsrecht dames
3.
4.
5.
6.
7.

Wijziging correspondentieadres
Bijkomende kalender- en reglementenboekjes
Aangevraagde verandering van datum
Aanvraag scheidsrechter
Storting borg voor klachten en verhaal

B. Boeten:
1. Inlichtingenblad te laat opsturen
2. Nominatieve lijst spelers/speelsters niet opsturen
3. Terugtrekking van een ploeg na inschrijving
4. Algemeen forfait van een ploeg tijdens comp.
+ nog te bezoeken club(s)
5. Eén wedstrijd per weekend
6. Opstellen geschorste speler
7. Valse opstelling van een speler
Bij herhaling
Bij tweede herhaling
8. Geen geldige licentie
Bij herhaling
9. Roken/drinken en GSM
gebruik op het speelveld
10. Niet uniforme boven kledij + schoeisel
Bij herhaling
11. Niet, te laat of verkeerd doorgeven v/d uitslag
12. Laattijdig of niet toezenden v/d uitslag
13. Wedstrijdblad onjuist of onvolledig:
voor beide clubs
14. Valse identiteit op het wedstrijdblad
15. Vastgesteld bedrog op het wedstrijdblad
16. Verandering zonder toestemming
17. Club die zonder reden niet komt opdagen
+ voor de benadeelde ploeg
18. Afwezigheid op de laatste 2 weken
+ voor de benadeelde ploeg
19. Installatie niet in orde
20. Fraude of poging tot.

€ (euro)
art. 2
max .100,00
art. 2
pro rata het aantal
deelnemende ploegen met
maximum van 100 euro.
art.11B
15,00
art. 3.2
1,50 /stuk
art.11A
62,00
art.13D
30,00
art.19B
100,00
art. 2
art. 2
art. 4
art. 5
art. 5
art. 6B3
art. 6B11
art. 7A
art. 7A
art. 7A
art. 7B
art. 7B

een

€ (euro)
50,00
50,00
500,00
250,00
100,00
125,00/persoon
130,00
50,00
100,00
uitsluiting uit comp. + 200,00

8,00
16,00

art. 7D
tuchtcommissie
art. 6A+8E 12,00
art. 8F
25,00
art.10B1 8,00
art.10B2 8,00
art.10B3
art. 9G1
art. 9G3

8,00
25,00
25,00 tot 50,00
tuchtcommissie
art.11C2 75,00
art.12A
100,00
art.12A
100,00
art.12A
150,00
art.12A
100,00
art.14H
25,00
 Bondsparket
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Artikel 19 : Verhaal
A. Iedere club heeft recht op verduidelijking van een beslissing genomen overeenkomstig
dit reglement bij het Sportief Comité PFV of provinciaal Sportief Comité. Iedere club
kan bovendien een klacht indienen bij het Bondsparket aangaande een sportieve of
administratieve inbreuk zoals omschreven in het Tuchtreglement.
B. Aanvragen tot verhaal en klachten zijn slechts ontvankelijk in de voorwaarden hierna
vermeld en mits storting van een borg van € 100 op het ogenblik van het indienen van
een verhaal of klacht.
1. Klachten voortvloeiend uit feiten gebeurd tijdens de wedstrijden moeten ingediend
worden ten laatste 3 dagen na de betrokken wedstrijd bij de verantwoordelijke van
de competitie.
2. Aanvragen tot beroep als gevolg van sancties of boeten vermeld op de staat van
wekelijkse uitslagen of door om het even welk geschrift, moeten ingediend worden
binnen de acht dagen die volgen op de notificatie. De datum van de post komt
hiervoor in aanmerking.
Artikel 20: Tucht
Iedere inbreuk op het I.P.R. of op het huidige reglement valt onder de toepassing van
het Tuchtreglement. Zij die aan de reglementen niet voldoen zullen onherroepelijk tot de
competitie geweigerd worden zonder verhaal.
Het is mogelijk dat een antidoping controle kan uitgevoerd worden. Door zijn inschrijving
verbindt iedere deelnemer zich er toe om deze te aanvaarden en zich naar de gegeven
richtlijnen te schikken.
Artikel 21: Rechtspleging
A. De bevoegdheden van het SC – PFV en provinciaal SC zijn de volgende :
- het wekelijks klassement opmaken;
- de uitslagen en het klassement publiceren;
- de samenstelling der ploegen controleren, het aanstellen en controleren van de
aanwezigheid van de scheidsrechters;
- in eerste instantie de inbreuken beoordelen en de voorziene sancties van het
reglement toepassen;
- aanpassen van het reglement om een vlot verloop van de competitie te waarborgen.
B. Het AC – PFV oordeelt in beroep.
Reglement goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 juni 2015
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REGLEMENT: Eindronde Vlaamse Wintercompetitie
Deelname:
De eindronde vindt plaats op 19 maart 2016 in de provincie Oost-Vlaanderen. De
organiserende club is KP Mistral (Bosheidestraat 7, 9070 Heusden).
De eindronde wordt betwist volgens het reglement van de Vlaamse wintercompetitie.
Nemen deel aan deze eindronde de hoogst geklasseerde daler uit de 2de reeks van de Vlaamse
wintercompetitie 2015-2016 samen met de 5 provinciale kampioenen uit de hoogste reeks van
de provinciale wintercompetitie 2015-2016 ofwel, indien de club van een provinciale
kampioen reeds een ploeg in de Vlaamse afdeling of in de eindronde heeft , de eerstvolgende
gerechtigde ploeg van een andere club uit die provincie die de intentie heeft om te stijgen naar
de 2de Vlaamse afdeling en die niet op een plaats staat om te dalen uit de hoogste provinciale
afdeling.
Indien in dit laatste geval alle clubs uit de hoogste provinciale reeks niet de intentie zouden
hebben om te stijgen, dan is die eerstvolgende gerechtigde club wel verplicht om deel te
nemen aan de eindronde. Bijgevolg zijn er steeds 6 clubs die deelnemen aan de eindronde.
Voor de provinciaal geselecteerde ploegen mogen enkel provinciaal gerechtigde spelers
(titularissen) deelnemen aan deze eindronde.
Inschrijving:
Het secretariaat is vanaf 8.45u tot 9.15u open om de wedstrijdkaarten af te halen.
Om 9.30u stipt begint de eerste ronde.
Formule :
Het tornooi wordt in 5 ronden gespeeld.
Iedere ploeg speelt tegen de vijf andere ploegen.
Twee ronden in de voormiddag.
Lunchpauze.
Na de middag worden de drie resterende ronden gespeeld.
Na deze 5 ronden wordt het klassement opgesteld aan de hand van:
- aantal overwinningen
- het aantal gescoorde punten
- het aantal tegenpunten
Bij absolute gelijkheid zal het onderlinge resultaat de rangschikking bepalen.
Stijgen naar de tweede afdeling van de Vlaamse wintercompetitie de clubs die volgens het
klassement en rekening houdend met het quotum in aanmerking komen.
Deelnemersrecht :
Er wordt geen deelnemingsrecht gevraagd.
Er worden geen prijzen voorzien.
Afwezigheid:
Een club welke niet komt opdagen zal een boete van € 250 opgelegd krijgen.
Karin De Pauw
Directeur Sportief P.F.V.
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