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Artikel 1 – Principe.  

Het indoorkampioenschap heeft tot doel het beste triplet (doublet)  

van de Provincie Antwerpen aan te duiden, waarbij de spelers verdeeld worden over 

verschillende categorieën. Het is gelijkwaardig aan het P.K.B.T., maar dan in categorieën. 

Deze worden gevormd op basis van deelname aan de wintercompetitie.  

 

Artikel 2 – Reglement.  

Het kampioenschap wordt gespeeld volgen het I.R.P. van de P.F.V. laatste uitgave. Alle 

wedstrijden worden gespeeld naar 13 punten. De finale in iedere categorie wordt eveneens 

gespeeld naar 13 punten.  

 

Artikel 3 – Deelname.  
Iedere club van de Provincie Antwerpen, aangesloten bij de P.F.V. mag deelnemen 
aan het kampioenschap. Zij mag evenwel slechts tripletten (doubletten) opstellen in de 
categorieën waarin ze heeft deelgenomen aan het winterkampioenschap. Doch ter 
bevordering van dit kampioenschap is elke deelnemende ploeg verplicht om per 
afdeling minstens 1 triplet / doublet af te vaardigen op de indoor. Bij niet aantreden 
wordt een administratieve kost van € 25 aangerekend. 
De spelers die opgesteld worden en in verschillende afdelingen en /of reeksen gespeeld 

hebben, mogen slechts opgesteld worden in de categorie waar ze laatst opgesteld werden. Het 

is niet toegelaten spelers op te stellen die niet aan het winterkampioenschap hebben 

deelgenomen. Men moet minstens 4 maal deelgenomen hebben aan de provinciale 

wintercompetitie .  Clubs die niet hebben deelgenomen aan de wintercompetitie mogen niet 

deelnemen aan de indoorkampioenschappen.  

De samenstelling van de tripletten (doubletten) mag niet gewijzigd worden. Invallers zijn niet 

toegelaten.  

De spelers moeten in het bezit zijn van hun geldige licentie. De reglementering van de 

wintercompetitie wordt toegepast.  

 

GEEN LICENTIE = GEEN DEELNAME 

De clubs zullen hun deelnemende tripletten (doubletten) inschrijven. Deze inschrijving is 

bindend en alleen in geval van heerkracht kan ontheffing gegeven worden. Het SCPA zal over 

de grondigheid van niet deelname oordelen. Voorafgaande en onmiddellijk verwittiging van 

het secretariaat is in dergelijke gevallen verplicht.  

Voor onvolledige tripletten (doubletten) geldt het reglement van het winterkampioenschap.  
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Artikel 4 – Datum.  

Het indoorkampioenschap wordt gespeeld in de maand maart volgend op het afgesloten 

seizoen. 

 

Artikel 5 – Bescherming – Uitbating – Deelnemingsrecht.  

De datum van het kampioenschap is beschermd.  

De clubs die het indoorkampioenschap in één der categorieën wensen in te richten dienen te 

beschikken over minimum 6 binnenterreinen. Als uitbatingrecht zullen zij 0,50 € per 

deelnemende speler dienen te betalen.  

Er wordt geen deelnemingsrecht gevraagd.  

De eerste 3 (drie) geklasseerde in iedere categorie ontvangen een aandenken.  

 

Artikel 6 - Inschrijving.  

De inschrijvingen voor deelname worden gedaan via de PFV – Antwerpen website.  Verdere 

info zal ter gepaste tijd naar de clubs gezonden worden. 

De clubs die de indoorwedstrijden voor een categorie wensen in te richten dienen hun 

kandidatuur in te sturen naar het secretariaat of dit ten laatste te melden op de Algemene 

Leden-Sportvergadering in januari.  

 

Artikel 7 – Formule en klassement.  

In iedere categorie worden schiftingsronden gespeeld, gevolgd door een, ¼ , ½ en een finale.  

De trekkingen van deze schiftingsronden gebeuren door het secretariaat.  

Verloop: 1° ronde integrale trekking  

2° ronde winnaars/verliezers onderling  

3° ronde 2 – 1 – 0 overwinningen tegen elkaar. 

 

Na deze 3 ronden wordt een klassement opgemaakt. Zoals in het klassement van de 

wintercompetitie ook het geval is, tellen eerst de overwinningen, daarna de gemaakte punten 

en indien deze gelijk zijn tellen de tegenpunten. Indien er op de 8ste plaats een gelijke stand is 

zal men naar het onderlinge duel van deze ploegen kijken. Als zij niet tegen elkaar hebben 

gespeeld telt het resultaat van de eerste wedstrijd en eventueel als nodig de volgende 

wedstrijden. Indien de resultaten dan nog gelijk zijn zal loting bepalen wie de 8ste plaats heeft 
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Tripletten (Doubletten) kunnen geen tweemaal tegen elkaar uitkomen in de schiftingsronden.  

De ronden met rechtstreekse uitschakeling worden getrokken door de kapiteins. De verliezers 

van de ¼ finale worden gerangschikt volgen hun uitslag in de schiftingen. De verliezers van  

de ½ finale spelen een bijkomende ronde voor de 3° en 4° plaats naar 13 punten. De finale 

voor de 1° en 2° plaats wordt gespeeld over 2 (twee) terreinen naar 13 punten.  

 

De scheidsrechter van dienst volgt de finale op het terrein.  

 

Uniforme boven kledij is verplicht. Roken en het gebruik van alcoholische dranken en 

van GSM is verboden op de terreinen. 

 

 

Artikel 8 – Bye.  

In geval er een ploeg bye staat, wordt deze wedstrijd aanzien als gewonnen partij. De score 

wordt bepaald door het gemiddelde van de score van de beide andere partijen.  

Bij een negatief gemiddelde wordt de score 13-12 +1.  

In de eerste ronde is de ploeg bye, die laatst getrokken wordt.  

Verder wordt de bye getrokken uit de 0 (nul) overwinningen.  

Een triplet (doublet) kan slechts eenmaal bye staan.  

 

Artikel 9 – Sancties.  

De sancties, voorzien in het reglement van het winterkampioenschap, winter tornooien en het 

tuchtreglement, zijn van toepassing. 

 

Secretaris        Adj.Directeur Sport 

Nicole Suykerbuyk       Herman Hillen 
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