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F.B.P. – B.P.F. 

BELGISCH KAMPIOENSCHAP TRIPLETTEN 

 

REGLEMENT 
 

Artikel 1. PRINCIPE 

 

1.1 Het Belgisch Kampioenschap Tripletten richt zich zowel tot de Damesploegen als tot de 

ploegen Heren/Gemengd. Slechts één dame wordt toegelaten in een Heren/Gemengd 

ploeg. Het beoogt zowel bij de ene als bij de andere categorie de beste triplet van België 

aan te duiden en individueel de titel van kampioene of kampioen van België aan de 

speelsters en spelers die er deel van uitmaken toe te kennen. 

 

De Belgische Kampioenen van vorig jaar, zowel bij de dames als bij de heren/gemengd, 

zijn niet automatisch gekwalificeerd voor het lopende seizoen Zij zullen zich opnieuw 

moeten kwalificeren tijdens de provinciale en federale schiftingen. 

 

1.2  Het omvat drie onderscheiden opeenvolgende progressief kwalificerende fazen:  

- een provinciale dag  

- een federale dag (PFV en FBFP), 

- een nationale dag 

 waarover dit reglement handelt. 

 

Elke deelname aan de provinciale schiftingen is vrij. Ze mag aangemoedigd worden, maar 

de provinciale instanties mogen geen druk uitoefenen op de clubs of de spelers. 

Het Overkoepeld Orgaan wenst dat de nationale reglementen niet voor interpretatie 

vatbaar zijn in de federaties. 

De federaties moeten hun schiftingen organiseren in volledig respect van deze nationale 

reglementen. 

 

1.3 Gelieve artikel 9 te bekijken voor de wedstrijdformule.  

 

Artikel 2. REGLEMENT 
 

2.1 Het Belgisch Kampioenschap Triplet verloopt conform het Internationaal Petanque 

Reglement ( I.P.R.) zoals dit verschenen is in de laatste uitgave 2011. 

 

2.2 Uitzonderingen 

Bepaalde punten van huidig reglement en lastenboeken kunnen door de wedstrijd jury 

gewijzigd worden, evenwel moeten deze wijzigingen de dag van de competitie 

aangekondigd worden en dit voor toepassing ervan. 

 

2.3  Met uitzondering van de barrage wedstrijden, die naar 11 punten gespeeld worden, 

worden alle wedstrijden naar 13 punten gespeeld. Er wordt geen handicap toegepast. 

De mogelijkheid bestaat om de poule wedstrijden naar 11 punten te laten spelen.  

 

Men moet echter noteren dat de jury, in toepassing van het artikel 35 van datzelfde 

reglement (IPR) gemachtigd is om wedstrijden, die door hun buitengewoon lange duur 

het normale en vlotte verloop van de dag zouden kunnen verhinderen, vroegtijdig te doen 

beëindigen. 
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De jury zal door de scheidsrechter aan de betrokken partij(en) laten meedelen dat er na de 

aan gang zijnde mène slechts één mène zal gespeeld worden en dat de wedstrijd zal 

beëindigd worden met de dan totaal behaalde punten.  

Ingeval van gelijkspel zal verder gespeeld worden tot er een verschil bestaat. 

 

2.4 Poulekaarten en Wedstrijdkaarten 

 

De poulekaarten, met aanduiding van de uitslagen, moeten bij het einde van de poule 

wedstrijden, door alle ploegen verplicht binnengebracht worden op het 

wedstrijdsecretariaat. 

 

De wedstrijdkaarten met aanduiding van de uitslagen moeten van bij het einde der 

matchen verplichtend binnengebracht worden op het secretariaat van de competitie. 

Evenwel kan de jury zich het recht toe-eigenen om geen wedstrijdkaarten uit te delen. 

 

Wanneer de poulekaarten en de wedstrijdkaarten foutieve uitslagen vermelden en de 

vergissing niet kan vastgesteld worden bij de afgifte, zijn de tafel en de inrichter van alle 

verantwoordelijkheid ontslagen. 

 

2.5 Kentekens 

Bij de nationale dagen moeten de spelers en speelsters zichtbaar een identieke uitrusting 

dragen (kledij of bovenkledij van eenzelfde samenstelling of kleur) 

 

Vanaf het begin van de competitie zijn de identieke uitrustingen verplicht, bij gebreke 

hiervan kan de ploeg of ploegen welke deze regel niet naleven automatisch 

gediskwalificeerd worden door de scheidsrechter. 

 

Het comité van de Koepel en/of de jury kunnen afwijken van dit artikel in functie van elke 

bijzondere weerkundige situatie. 

 

Artikel 3. DEELNAME 

 

3.1 Algemeen 

a. De tripletten moeten samengesteld zijn uit de spelers en speelsters rechtmatig 

aangesloten bij één van de 2 Belgische federaties en niet geschorst zijn.  

 Tenminste één van deze spelers/speelsters moet van Belgische nationaliteit zijn. 

 Het nationaal mixen wordt toegelaten. 

 In geval van “inter federaal” mixen (FBFP/PFV) wordt slechts één speler/speelster van 

de andere federatie per ploeg toegelaten. Mogelijke situatieschetsen: 

o 1 FBFP + 1 PFV (provinciale schiftingen in FBFP of in PFV, in de provincie 

waartoe één van de spelers behoort – Federale Finale in de federatie waartoe de 

kwalificerende provincie behoort). 

o 2 FBFP (provinciale schiftingen binnen de FBFP in de provincie van één van beide 

leden FBFP – Federale Finale binnen de FBFP). 

o 2 PFV (provinciale schiftingen binnen de PFV in de provincie van één van beide 

leden PFV – Federale Finale binnen de PFV). 

Welke de hierboven vermelde samenstelling ook is, er mag maximum 1 

speler/speelster met een licentie van niet-inwonende opgesteld worden (€). 
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b. Daar er een afzonderlijke competitie voor hen voorbehouden is mogen de 

TRIPLETTEN, welke uitsluitend samengesteld zijn uit Dames, niet deelnemen in de 

groep Heren/Gemengd.  

 

 NB: In tegenstelling met bepaalde provinciale gewoontes zijn de mannelijke junioren, 

miniemen en cadetten formeel uitgesloten uit de dames ploegen. 

 

c. Spelers en speelsters moeten een licentie hebben, die verplicht voorgelegd moet 

worden. Deze vergunning moet getekend zijn door de titularis en voorzien van een 

recente foto (max.5 jaar), afgestempeld door middel van de clubstempel die 

vergunning en foto moet overschrijden.  

     Geen licentie, geen deelname. Fotokopien zijn niet toegelaten.  

 Geen enkel document uitgegeven door een gerechterlijke of administratie instantie zal 

aanvaard worden ter vervanging van de licentie. 

    

3.2 Schikkingen eigen aan de nationale dag. 

 

a. De deelname is beperkt tot 64 ploegen Heren/Gemengd en tot 32 Dames ploegen 

waarvan de verdeling voor elke federatie het voorwerp is van een quorum, opgesteld 

door het comité van de Koepel. 

     De Damesploegen moeten natuurlijk afzonderlijk deze schiftingen betwisten.  

 

b. Wanneer ploegen zouden wegvallen (op zijn minst 5 dagen voor de finale dag), 

moeten de Federaties beroep doen op de reserveploegen in de volgorde van het 

klassement van de overeenstemmende schiftingsproeven. 

 

c. Een niet nominale reserve mag in een ploeg ingebracht worden.  

 

Deze reserve moet, zowel voor de Federale als Nationale finale dag, komen uit de 

Provincie waar de kwalificatie verkregen werd. Op voorwaarde dat de vervanger niet 

deelgenomen heeft aan de provinciale en/of de federale schiftingen. 

  

 Een vervangen speler mag opnieuw plaats nemen in de oorspronkelijke ploeg. Een 

 doublet kan dus maximum samengesteld worden uit 3 personen. 

 

d.  De gekwalificeerde ploegen die zich niet aanbieden op de nationale 

kampioenschappen worden genoteerd als “forfait” gegeven en worden niet vervangen. 

De spelers dewelke deze formatie vormen zullen onderworpen zijn aan de voorziene 

disciplinaire reglementen evenals de specifieke reglementen van het BKD. 

 

Artikel 4. DATA 

 

Het B.K.T. wordt in één dag gespeeld. 

Het Overkoepelend Orgaan behoudt zich het recht om jaarlijks de meest geschikte data te 

bepalen. 

 

Artikel 5. BESCHERMING 

 

5.1 Op nationaal vlak bestaat voor het BKT geen enkele bepaling van bescherming op 

voorwaarde dat de ploegen welke zich gekwalificeerd hebben verplicht zijn deel te nemen, 

zoniet zullen zij gesanctioneerd worden volgens art. 3-2-d evenals art. 13.  
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5.2 Op het niveau van de inrichtende provincie mag geen enkele officiële competitie 

toegelaten worden, behalve het eventueel door de organisator van het Kampioenschap 

ingericht neventornooi. 

 

Artikel 6. EXPLOITATIERECHT 

 

Een exploitatierecht wordt geëist van de inrichters. Dit is berekend op de 96 deelnemende 

ploegen en forfaitair en jaarlijks vastgesteld door de Koepel. 

 

Artikel 7. INSCHRIJVINGEN 

 

Het noteren van de inschrijvingen wordt enkel aanvaard de dag zelf van de competitie op het 

secretariaat van het Kampioenschap voor de beide categorieën, van 08.00 uur tot 08.45 uur. 

 

De inschrijvingen worden onherroepelijk afgesloten om 08u45. Het secretariaat is nadien 

niet meer toegankelijk voor spelers en speelsters welke niet aanwezig zijn op de vastgestelde 

uren. 

 

Artikel 8. INSCHRIJVINGSRECHT 

 

Ingeval er een inschrijvingsgeld bestaat, dan wordt het inschrijvingsrecht jaarlijks vastgelegd 

door de BPF-FBP en komt aan deze laatste integraal toe.  

 

Artikel 9. FORMULE 

 

Het Federaal Kampioenschap moet analoog zijn met de formule van de nationale dag. 

 

Nationale dag: 

 

Deze dag omvat twee fazen.  

 

De eerste begint om 09u00 met een onderbreking om iedereen de mogelijkheid te geven om te 

lunchen in de best mogelijke condities en wordt nadien verder gezet tot het einde (de jury 

heeft het recht tot initiatiefneming hieromtrent). 

Er wordt gespeeld in poules van vier (of van drie bij afwezigheid van ploegen), zestien 

groepen bij de Heren en acht bij de Dames worden door lottrekking samengesteld evenwel 

vermijden dat 2 TRIPLETTEN van eenzelfde club in dezelfde poule van vier uitkomen.  

 

Bij het beëindigen van de poules: 

 

Bij de Heren en de Dames, samenstelling van 2 categorieën:  

2 overwinningen = eerste categorie 

1 en O overwinningen = 2e categorie 

 

In de tweede fase wordt het systeem toegepast van directe uitschakeling in elke categorie. 

Deze 2e fase volgt onmiddellijk na de poules. 

 

In dit stadium van de competitie wordt de integrale lottrekking toegepast. Bij elke ronde zal er 

een trekking gebeuren. 
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Artikel 10. KLASSEMENT 

  

In 1e categorie Heren : 16 prijzen In 2e categorie Heren: 8 prijzen 

In 1e categorie Dames: 8 prijzen In 2e categorie dames: 4 prijzen 

 

Deze prijzen worden overhandigd via een cheque. 
 

Artikel 11. TUCHT 

 

Iedere overtreding van het Internationaal Petanque Reglement en/of op het huidig reglement 

wordt bestraft volgens het Tuchtreglement van de Federatie waar deze competitie plaats vindt, 

met eventueel 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). 

 

De Scheidsrechter en/of Jury kunnen, op elk ogenblik, overgaan tot controle van de ballen van 

een of meerdere spelers. 

 

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

verbindt iedere deelnemer zich om deze te aanvaarden en zich naar de gegeven richtlijnen te 

schikken. 

 

Artikel 12. JURY 

 

12.1 .  De samenstelling van de jury wordt bepaald en uitgehangen door het Overkoepelend 

Orgaan van de BPF-FBP. 

 

12.2. - De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en doorslaggevend voor alle 

administratieve, technische en sportieve problemen met betrekking tot het Belgisch 

Kampioenschap TRIPLETTEN.  

 

- De jury mag iedere maatregel treffen die hij 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 te worden. 

 

Elke gekwalificeerde speler afwezig op de finale dag en die binnen de 3 werkdagen volgend 

op de competitie geen schriftelijke verantwoording aan het nationaal secretariaat opstuurt zal 

voor volgend seizoen uitgesloten worden voor: 

 Provinciaal Kampioenschap TRIPLETTEN (P.K.T.) 

 Federaal Kampioenschap TRIPLETTEN (V.K.T.) 

 Belgisch Kampioenschap TRIPLETTEN (B.K.T.) 

Dit verbod tot deelname wordt verhoogd met een boete van € 50,00. 

Deze schorsing en boete worden, zonder verschijning, door de Nationaal Sportief Directeur 

van de Federatie waar het kampioenschap plaatsvindt opgelegd. 
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De disciplinaire reglementering evenals het specifieke reglement van het kampioenschap zal 

worden toegepast voor elke afwezige waarvan elk afwezigheidmotief niet als geldig wordt 

beschouwd. 

 

De gevallen van overmacht zullen door het Koepelcomité onderzocht worden. 

 

Artikel 14. NEVENTORNOOI 

 

De inrichter van het B.K.T. mag gelijktijdig een neventornooi in richten, voorbehouden 

enerzijds aan de ploegen Heren/Heren Gemengd en anderzijds aan de Dames ploegen.  

Dit tornooi, waarvan de inrichter de volledige organisatie, zowel technisch als materiaal op 

zich neemt, wordt beschermd in de inrichtende provincie.  

 

Het verloop moet, wat tijdsduur betreft, zo goed mogelijk aangepast zijn aan de 

namiddagontmoetingen van het BKT, om op praktisch identiek uur te eindigen. 

 

Belangrijke gegevens zijn dus: 

 

- Aanvang om 13u30 (opgelet de inrichter moet bijkomende terreinen voorzien voor dit 

tornooi); 

- 3 of 4 speelbeurten; 

- toegankelijk voor alle Belgische aangeslotenen, evenals aan de leden van vreemde 

federaties lid van de Internationale Federatie F.I.P.J.P., maar met uitsluiting van 

geschorsten. Spelers en speelsters van ploegen die uitgeschakeld zijn in het BKT mogen 

natuurlijk deelnemen; 

- De vrije samenstelling van de ploegen is toegelaten. 

 

N.B.: de inrichter is ertoe gehouden het ontwerpreglement van dit tornooi ter goedkeuring 

voor te leggen aan de BPF-FBP binnen de door het Nationaal Comité vastgelegde termijn. 

 

 

Voor de BPF-FBP 

Het nationaal secretariaat 

 


