
REGLEMENT: 
 

Eindronde  
Interprovinciale 50 plus circuits 
 

 
 
 
 

 
1. Datum: 
De eindronde wordt jaarlijks gespeeld op de laatste vrijdag van de maand september. 
 
2. Locatie: 
De inrichtende provincie van de eindronde is de provincie die in hetzelfde jaar de “Dag van 
de besturen” organiseert. 
 
3. Inschrijving: 
Aanmelden kan op het secretariaat vanaf 9u00 tot 9u30. De eerste ronde start om 10u00. 
 
4. Deelname: 
Per provincie worden op deze eindronde minimum 6 en maximaal 10 doubletten Heren H/G 
en 3 doubletten dames verwacht. 
De 5 provincies beslissen autonoom wie wordt geselecteerd om hun provincie te 
vertegenwoordigen op deze eindronde. Deelname aan de eindronde kan door de provinciale 
besturen NIET verplicht worden. 
De deelnemers moeten minstens 50 jaar zijn of worden in het kalenderjaar waarin de 50+ 
competitie en deze eindronde worden gespeeld. 
De deelnemers moeten bij de inschrijving een geldige licentie van de PFV of van een door de 
FIPJP erkende federatie voorleggen. Geen licentie voorleggen is geen deelname. 
Indien een provincie geen 6 doubletten kan afvaardigen, is het aan de inrichtende provincie 
om het quorum aan te vullen met eigen doubletten.  
Door hun deelname verklaren de spelers zich akkoord met alle geldende reglementen 
waarvan sprake in artikel 8.  
 
5. Formule: 
Er wordt gespeeld in  5 ronden.  
Bij elke speelronde komen 2 provincies tegen elkaar uit terwijl de 5de provincie bye is. 
Bij de samenstelling van de wedstrijden zal maximaal worden gepoogd dat er 
interprovinciaal wordt gespeeld.  
 
6. Klassement: 
De rangschikking wordt gemaakt volgens de 5 beste doubletten per provincie. De winnende 
provincie ontvangt een wisselbeker, geschonken door de PFV. Bij 3 opeenvolgende 
overwinningen door dezelfde provincie, mag die provincie de wisselbeker houden. 
Er wordt een aparte prijs voorzien voor het beste damesdoublet en het beste doublet heren 
H/G. 



 
7. Inschrijvingsrecht voor de inrichtende club: 
Het inschrijvingsrecht voor de inrichtende club is vastgelegd op €90. 
 
8. Tucht: 
Het huidig reglement, het internationaal petanque reglement en het tuchtreglement van de 
PFV zijn van toepassing. Verder is het reglement van de wintercompetitie van toepassing in 
die mate dat er geen alcoholische dranken worden genuttigd tijdens het spelen en er een 
algemeen rookverbod is voor de spelers tijdens hun wedstrijd. 
 
9. Jury: 
De wedstrijdjury bestaat uit de personen die het wedstrijdsecretariaat waarnemen en wordt 
voorgezeten door iemand van de provinciale raad van de inrichtende provincie. Een 
afgevaardigde van de organiserende club kan geraadpleegd worden. 
De administratie van de wedstrijdsecretariaten vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
provinciale afgevaardigde. Op het secretariaat worden enkel de wedstrijdafgevaardigden, de 
dienstdoende scheidsrechter en leden van de provinciale raad toegelaten. 
 
10. Scheidsrechters: 
De inrichtende provincie zorgt voor een scheidsrechter. De kosten worden gedragen door de 
PFV. 
 
 
Goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur op 17 juni 2019 


