ADDENDUM - HERSTART 15 JANUARI 2022
REGLEMENT PROVINCIALE/VLAAMSE WINTERCOMPETITIE
2021/2022

Naar aanleiding van de aangekondigde coronamaatregelen die gepaard gaan met de herstart van de
wintercompetitie op 15 januari werd onderhavig addendum opgemaakt met enkele noodzakelijke
aanvullingen en verduidelijkingen die worden toegevoegd aan het bovenvermelde reglement en werden
goedgekeurd door het bestuursorgaan PFV:
Met andere woorden, dit addendum is van toepassing voor alle PFV-wintercompetities op provinciaal
en Vlaams niveau en gaat van kracht vanaf 15 januari 2022.

Mondmaskerplicht
Vanaf zaterdag 15 januari geldt voor alle wedstrijden van de hierboven vermelde competities een
algemene mondmaskerplicht binnen onze petanqueclubs. Dit betekent dat iedereen te allen tijde
verplicht is op correcte wijze een mondmasker te dragen, ook tijdens het petanque spelen.

Controle & sancties
Op elk ogenblik van de wedstrijd kan controle gebeuren door een lid van het bestuursorgaan PFV of een
lid van een provinciaal orgaan.
Bij inbreuk op bovenstaande maatregel (niet correct dragen van een mondmasker) zullen volgende
sancties worden opgelegd:


Indien één of meerdere spelers van een ploeg inbreuk pleegt op deze maatregel dan wordt deze
ploeg bestraft met een forfaitscore voor de wedstrijd (0 tegen 9, 0 tegen 117 punten en verlies van
het wedstrijdpunt).



Indien één of meerdere spelers van beide ploegen inbreuk plegen op deze maatregel dan vervalt
de wedstrijd (beide ploegen behalen geen punten).
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Algemeen


Alle bepalingen opgenomen in onderhavig addendum en reglement van de wintercompetitie
2021/2022 kunnen te allen tijde gewijzigd worden op basis van nieuwe overheidsbeslissingen.



Lokaal kunnen er nog steeds strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het
mondmasker, … neem daarom steeds contact op met het beleid van jouw stad of gemeente.

In ieder geval rekenen we op ieders gezond verstand en gevoel van sportiviteit om met de nodige fair
play en zin voor verantwoordelijkheid om te gaan met corona gerelateerde situaties die niet worden
voorzien in onderhavig addendum en reglement van de wintercompetitie 2021/2022, indien nodig mits
tussenkomst van de betrokken (adjunct) directeur sport.
Alain Garnier
Directeur Sport PFV

Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
ondernemingsnummer: 0418.483.437
RPR GENT
E-mail: tim-pennoit@pfv.be
www.pfv.be

