
WANNEER ? DOOR WIE ?
Verwijzing naar

PFV-reglement

ten laatste 60 min.

vóór aanvang

van de wedstrijd

0.

□
De speelvelden moeten klaar liggen en mogen niet meer gewijzigd worden

(niet meer sproeien, aanharken of bedekking wijzigen)
de thuisspelende club Art. 14. (E. en G.)

ten laatste 30 min.

vóór aanvang

van de wedstrijd

1.

□
Aanduiding van de te bespelen speelzones.

(indien meer dan 3 zones aanwezig zijn)
de thuisploeg

Art. 9. E.

Art. 14. G.

2.

□
Invullen administratieve rubrieken, zoals datum, naam clubs, week, 

afdeling, te bespelen zones, gegevens scheidsrechter, enz., op het 

wedstrijdblad.

kapitein thuisploeg
Art. 9. B. 1.

Art. 13

3.

□
Invullen van de namen en licentienummers van de spelers die de wedstrijd 

effectief zullen aanvatten (3 tripletten per club).

Deze spelers dienen aanwezig te zijn met hun geldige licentie.

kapiteins van beide 

ploegen

Art. 6. B. 8.

Art. 9. B. 1.

Art. 9. C.

4.

□

Invullen van de namen van de spelers die als invaller opgesteld worden 

(maximum 3 = maximum één per triplet ).

Deze invallers en hun licenties moeten nog niet aanwezig zijn bij de 

aanvang van de wedstrijd (zie punt 8.)

kapiteins van beide 

ploegen

Art. 8. C.

Art. 9. B. 1.

5.

□
Nazicht van de licenties

kapiteins van beide 

ploegen, onder 

toezicht van de 

scheidsrechter

Art. 6. B. 2.

Art. 6. B. 8.

6.

□

In geval van digitaal wedstrijdblad: afdrukken en ondertekenen van het 

blad.

In elk geval: doorhalen van overblijvende blanco lijnen in de rubriek 

"opstellen der invallers".

kapiteins van beide 

ploegen en de 

scheidsrechter

Art. 9. B. 1.
(ook reglement 

O.VL)

7.

□
Invullen van de resultaten van de gespeelde partijen.

kapiteins van beide 

ploegen, onder 

toezicht van de 

scheidsrechter

Art. 9. F.

8.

□

Indien invallers ingezet worden (bij het begin van de volgende ronde):

nazicht van hun licenties en invullen van de ronde waarin ze zullen 

aantreden. Invullen van de licentienummers van de invallers en van de 

licentienummers van de spelers die zullen vervangen worden.

kapiteins van beide 

ploegen, onder 

toezicht van de 

scheidsrechter

Art. 6. B. 2.

Art. 6. B. 8.

Art. 8. C.

9.

□

Een speler die na één of twee ronden vervangen wordt en de wedstrijd 

wenst te verlaten kan zijn/haar licentie meenemen op voorwaarde dat het 

licentienummer samen met het vertrekuur op het blad genoteerd wordt in 

de rubriek "opmerkingen"

de betrokken 

ploegkapitein of de 

scheidsrechter

Art. 6. B. 7.

na de laatste ronde
10.

□

Invullen van de resultaten van de gespeelde partijen van de 3e ronde.

Samentellen van het aantal gewonnen partijen van elke club.

Hetzelfde voor de gemaakte punten van elke club.

Noteren van het uur waarop de wedstrijd beëindigd is.

Ondertekening van het definitieve wedstrijdblad (3 exemplaren).

kapiteins van beide 

ploegen en de 

scheidsrechter

Art. 9. B. 2.

Art. 9. D., E., F.

11.

□

Meedelen van de uitslag:

Onmiddellijk na beëindiging van de wedstrijd:

via SMS naar  0475 38 20 09   (François De Troch)

of via mail naar   uitslagen@pfv-ovl.be

met vermelding van de afdeling, de naam van de clubs, de uitslag en de 

gemaakte punten van elke club :

bvb: " DERDE: ALOSTA 5 (84) - SCHORPIOEN 4 (72) "

                   (! GEMAAKTE punten opgeven: GEEN VERSCHILPUNTEN !)

verantwoordelijke van 

de thuisploeg

Art. 9. E.

Art. 10. A. 1.
(aangepast voor 

O.VL.)

Art. 10. B.

12.

□

Opsturen  van het wedstrijdblad:

Binnen de 36 uur na beëindiging van de wedstrijd:

inscannen en via mail : naar   wedstrijdblad@pfv-ovl.be

of per post naar: Lambrecht Henri, Kouterlaan 2, 9200 Grembergen

verantwoordelijke van 

de thuisploeg

Art. 10. A. 2.
(aangepast voor 

O.VL.)

Art. 10. B.

augustus 2014  -  François De Troch
verantwoordelijke uitslagen & klassementen
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ten laatste 15 min.

vóór aanvang

van de wedstrijd

vóór aanvang

van de wedstrijd

na de eerste en/of 

tweede ronde

na afloop

van de wedstrijd

WAT ?


