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Lagere klassen jeugdreeksen - veld
ART.1. Toepassing:
De regeling ‘Competitiestructuur lagere klassen jeugdreeksen - Veld’ geldt voor
alle klassen, met uitzondering van de 1ste klasse.
1.2. De regeling ‘Competitiestructuur lagere klassen jeugdreeksen - Veld’ geldt als
uitbreiding op het Reglement van Wedstrijden zonder er evenwel deel van uit te
maken.
1.3. Voor het indienen van voorstellen tot wijziging van de ‘Competitiestructuur lagere
klassen jeugdreeksen - Veld’ gelden de termijnen zoals voorzien in Bijlage 1 van
het Reglement van Wedstrijden.
1.4. Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de benaming van onderhavige structuur
gewijzigd worden.
1.1.

ART.2. Algemeen principe:
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

In alle lagere klassen wordt gespeeld volgens het systeem van voorronde en
eindronde.
De inschrijving dient, volgens het door de club beoordeelde niveau van het
achttal, als volgt te gebeuren in 2de klasse:
2.2.1. afdeling A voor achttallen met een zeer goed niveau zonder dispensatie
of een 1ste klasse-niveau met een dispensatie.
Alle achttallen uit deze afdeling kunnen in aanmerking komen om, in de
zaal, naar 1ste klasse gemuteerd te worden;
2.2.2. afdeling B voor achttallen met een degelijk niveau al dan niet met
dispensatie;
2.2.3. afdeling C voor beginnende achttallen al dan niet met dispensatie;
2.2.4. achttallen die niet aan de voorronde deelnamen kunnen voor de
eindronde in 2de klasse C alsnog inschrijven.
Elke afdeling kan uit meerdere sub-afdelingen (1, 2, 3, ….) bestaan, die bij
voorkeur samengesteld zijn uit 8 achttallen.
Indien er voor een afdeling, met onvoldoende achttallen werd ingeschreven kan
eventueel aangevuld worden uit de onmiddellijk lagere afdeling.
Het Comité Jeugdkorfbal bepaalt in voorkomend geval welk(e) achttal(len) zal
(zullen) gemuteerd worden, dit in overleg met de desbetreffende
vereniging(en).
De indeling gebeurt op basis van de, volgens art. 2.2., door de verenigingen
ingeschreven achttallen, op voorstel van het Comité Wedstrijdzaken, in
overleg met het Comité Jeugdkorfbal, door de Raad van Bestuur.

ART.3. Voorronde:
De voorronde wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Reglement van
Wedstrijden en loopt over maximum 7 wedstrijden.
3.2. In de voorronde speelt, om de rangschikking te bepalen, elk achttal 1 keer
tegen elk ander achttal uit dezelfde (sub-)afdeling.
3.3. Bij (sub-)afdelingen met minder dan 8 achttallen zullen er verder wedstrijden
geprogrammeerd worden, dit teneinde het aantal van 7 wedstrijden te
vervolledigen.
De resultaten van deze wedstrijden hebben geen invloed op de rangschikking.
3.4. Ingeval van algemene afgelasting door het Comité Wedstrijdzaken zullen de
wedstrijden door het Comité Wedstrijdzaken geherprogrammeerd worden
waarbij de termijnen zoals opgenomen in art. 3.5 moeten toegepast worden.
3.1.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

Andere afgelaste wedstrijden moeten, in onderling overleg en volgens
onderstaande regeling gespeeld worden:
3.5.1.
indien er 7 wedstrijden, voor de in art. 3.7. voorziene rangschikking,
geprogrammeerd zijn:
de
3.5.1.1. ingeval het de 7 wedstrijd betreft
● uiterlijk op de eerstvolgende woensdag;
ste
3.5.1.2. ingeval het de 1
t/m 6de wedstrijd betreft
● uiterlijk op de eerstvolgende woensdag na de 7de
speeldag;
3.5.2. indien er 5 of 6 wedstrijden, voor de in art. 3.7. voorziene
rangschikking, geprogrammeerd zijn:
● uiterlijk op de eerstvolgende woensdag na de 7de
speeldag;
3.5.3. de datum waarop de uitgestelde wedstrijd zal gespeeld worden, moet
aan het Comité Wedstrijdzaken gemeld worden:
3.5.3.1. ingeval van 3.5.1.1. de dag onmiddellijk volgend op de
uitgestelde wedstrijd, maar uiterlijk de onmiddellijk volgende
maandag;
3.5.3.2. ingeval van 3.5.1.2. en 3.5.2. binnen de 3 kalenderdagen
volgend op de uitgestelde wedstrijd;
3.5.4. indien de clubs binnen de, in art. 3.5.3. gestelde termijn, hun
onderling akkoord niet aan het Comité Wedstrijdzaken gemeld hebben
zal:
3.5.4.1. ingeval van 3.5.1.1., de te herspelen wedstrijd, verplicht de
eerstvolgende woensdag volgend op de uitgestelde wedstrijd
gespeeld moeten worden. Het Comité Wedstrijdzaken zal
uiterlijk op de dinsdag onmiddellijk volgende op de in 3.5.3.1.
genoemde maandag aan beide clubs, het uur waarop de
wedstrijd zal plaatsvinden meedelen;
3.5.4.2. ingeval van 3.5.1.2. en 3.5.2 zal het Comité Wedstrijdzaken
de datum en uur, van de te herspelen wedstrijd binnen de 3
kalenderdagen na de in art. 3.5.3.2 voorziene termijn,
vastleggen en aan de betrokken clubs bekend maken.
Bij het opmaken van de wedstrijdprogrammatie dient men er rekening mee te
houden dat, bij het aantal wedstrijden, zoals bepaald in art.3.2, het verschil
tussen het totaal aantal thuis- en het totaal aantal uitwedstrijden van elk
achttal van dezelfde afdeling nooit meer mag zijn dan 1. Dit voor het opmaken
van de rangschikking, zoals bepaald in art. 3.7..
Na de in art. 3.2 genoemde wedstrijden wordt een rangschikking, volgens de
bepalingen van art. 111-3 & 4 Reglement van Wedstrijden, opgemaakt.
Eindigen een aantal achttallen met een gelijk aantal punten, op een plaats die
bepalend is voor de indeling van de zaalcompetitie, dan worden zij
gerangschikt volgens:
✓ art. 111-5-1 Reglement van Wedstrijden (aantal gewonnen
wedstrijden)
✓ art. 111-5-5 Reglement van Wedstrijden (algemeen doelsaldo)
✓ art. 111-5-6 Reglement van Wedstrijden (algemeen
doelgemiddelde)
✓ indien dit alles gelijk wordt de onderlinge rangschikking bij loting
bepaald.
De rangschikking van de voorronde is bepalend voor de indeling van de
zaalcompetitie.
Om te bepalen welke achttallen uit 2de klasse A naar 1ste klasse Promo zaal
gemuteerd kunnen worden gelden volgende bepalingen:
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indien er slechts 1 afdeling in 2de klasse A is:
de hoogst geplaatste achttallen volgens de rangschikking zoals bepaald
in art. 3.7.;
de
3.9.2. indien er twee of meer sub-afdelingen in 2 klasse A zijn:
de
3.9.2.1 er zijn minder plaatsen te begeven dan sub-afdelingen in 2
klasse A.
● Er wordt, tussen de eerst geplaatste achttallen, een
onderlinge rangschikking gemaakt op basis van het resultaat
van de wedstrijden tegen het 2de en 3de geplaatste achttal
van hun sub-afdeling.
De onderlinge rangschikking wordt bepaald zoals opgenomen
in art. 3.9.2.4.;
3.9.2.2 er zijn evenveel te begeven plaatsen als sub-afdelingen in 2de
klasse A
● Het eerst gerangschikte achttal van elke sub-afdeling;
3.9.2.3 er zijn meer te begeven plaatsen dan sub-afdelingen in 2de
klasse A
● Elk eerst geplaatste achttal van elke sub-afdeling.
● Verder zal worden aangevuld met achttallen gerangschikt
op de 2de plaats van elke sub-afdeling. De selectie gebeurt
op basis van het resultaat van de wedstrijden tegen het 1ste
en 3de geplaatste achttal van hun sub-afdeling.
De onderlinge rangschikking wordt bepaald zoals opgenomen
in art. 3.9.2.4.;
3.9.2.4
het resultaat zoals aangehaald in art. 3.9.2.1 en 3.9.2.3. wordt
als volgt bepaald :
✓ gewonnen = 2 punten
✓ gelijk = 1 punt
✓ verloren = 0 punten
3.9.2.5 Bij gelijk aantal punten zullen de achttallen onderling
gerangschikt worden als volgt:
✓ art. 111-5-1 Reglement van wedstrijden (aantal
gewonnen wedstrijden van de voornoemde wedstrijden);
✓ art. 111-5-5 Reglement van wedstrijden (algemeen
doelsaldo van de voornoemde wedstrijden);
✓ art. 111-5-6 Reglement van wedstrijden (algemeen
doelgemiddelde van de voornoemde wedstrijden);
✓ indien dit ook nog gelijk zou zijn, zal loting bepalend
zijn.
3.10. Op basis van de rangschikking van de voorronde, zoals bepaald in art. 3.7 en na
evaluatie door het Comité Jeugdkorfbal, worden de achttallen, voor de eindronde,
al dan niet binnen het niveau, opnieuw ingedeeld.
3.9.1.

ART. 4. Eindronde:
De eindronde wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Reglement van
Wedstrijden en loopt over maximum 7 wedstrijden.
4.2. In de eindronde speelt, om de rangschikking te bepalen, elk achttal 1 keer
tegen elk ander achttal uit dezelfde (sub-)afdeling.
4.3. Na de in art. 4.2. geprogrammeerde wedstrijden kunnen verder wedstrijden
geprogrammeerd worden.
De resultaten van deze wedstrijden hebben geen invloed op de rangschikking.
4.1.
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Ingeval van algemene afgelasting door het Comité Wedstrijdzaken zullen de
wedstrijden door het Comité Wedstrijdzaken geherprogrammeerd worden
waarbij de termijnen zoals opgenomen in art. 4.5 moeten toegepast worden.
4.5. Andere afgelaste wedstrijden moeten, in onderling overleg en volgens
onderstaande regeling gespeeld worden:
4.5.1.
indien er 7 wedstrijden, voor de in art. 4.7. voorziene rangschikking,
geprogrammeerd zijn
de
4.5.1.1. ingeval het de 7 wedstrijd betreft
● uiterlijk de eerstvolgende woensdag;
ste
4.5.1.2. ingeval het de 1
t/m 6de wedstrijd betreft
● uiterlijk op de eerstvolgende woensdag na de 7de
speeldag;
4.5.2. indien er 5 of 6 wedstrijden, voor de in art. 4.7. voorziene
rangschikking, geprogrammeerd zijn
● uiterlijk op de eerstvolgende woensdag na de 7de
speeldag;
4.5.3. de datum waarop de uitgestelde wedstrijd zal gespeeld worden, moet
aan het Comité Wedstrijdzaken gemeld worden:
4.5.3.1. ingeval van 4.5.1.1. de dag onmiddellijk volgend op de
uitgestelde wedstrijd, maar uiterlijk de onmiddellijk volgende
maandag;
4.5.3.2. ingeval van 4.5.1.2. en 4.5.2. binnen de 3 kalenderdagen
volgend op de uitgestelde wedstrijd;
4.5.4. indien de clubs binnen de, in art. 4.5.3. gestelde termijn, hun
onderling akkoord niet aan het Comité Wedstrijdzaken gemeld hebben
zal:
4.5.4.1. ingeval van 4.5.1.1., de te herspelen wedstrijd, verplicht de
eerstvolgende woensdag volgend op de uitgestelde wedstrijd
gespeeld moeten worden. Het Comité Wedstrijdzaken zal
uiterlijk op de dinsdag onmiddellijk volgende op de in 4.5.3.1.
genoemde maandag aan beide clubs, het uur waarop de
wedstrijd zal plaatsvinden meedelen;
4.5.4.2. ingeval van 4.5.1.2. en 4.5.2. zal het Comité Wedstrijdzaken
de datum en uur, van de te herspelen wedstrijd binnen de 3
kalenderdagen na de in art. 4.5.3.2. voorziene termijn,
vastleggen en aan de betrokken clubs bekend maken.
4.6. Bij het opmaken van de wedstrijdprogrammatie dient men er rekening mee te
houden dat, bij het aantal wedstrijden, zoals bepaald in art. 4.2., het verschil
tussen het totaal aantal thuis- en het totaal aantal uitwedstrijden van elk
achttal van dezelfde afdeling nooit meer mag zijn dan 1. Dit voor het opmaken
van de rangschikking, zoals bepaald in art. 4.7..
4.7. Na de in art. 4.2. genoemde wedstrijden wordt een rangschikking, volgens de
bepalingen van art. 111-3 & 4 Reglement van Wedstrijden, opgemaakt.
Eindigen een aantal achttallen met een gelijk aantal punten, dan worden zij
gerangschikt volgens:
✓ art. 111-5-1 Reglement van Wedstrijden (aantal gewonnen
wedstrijden);
✓ art. 111-5-5 Reglement van Wedstrijden (algemeen doelsaldo);
✓ art. 111-5-6 Reglement van Wedstrijden (algemeen
doelgemiddelde);
✓ indien nog gelijk zullen de achttallen op dezelfde plaats
gerangschikt worden.
4.4.
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ART.5. Regeling voor onvoltallige of ongelijk spelende jeugdachttallen:
Voor de wedstrijd:
indien een achttal zich onvoltallig en/of ongelijk in aantal jongens en meisjes
aanmeldt, beschikt zij over volgende vier mogelijkheden, in volgorde van
opsomming, om de wedstrijd te laten aanvangen:
5.1.1. ingevolge een op basis van art. 6.2. van onderhavige regeling toegestane
dispensatie.
De lijst van deze dispensaties verschijnt in de Bestuurlijke Mededelingen;
5.1.2. een achttal kan spelen met ongelijk aantal jongens/meisjes mits akkoord
van de tegenpartij.
Dit akkoord wordt vooraf door de ploegafgevaardigde van de tegenpartij op
het wedstrijdformulier vermeld en gehandtekend. Indien beide achttallen
ongelijk zijn dient het akkoord van beide achttallen vermeld. Alle spelers
die aan de wedstrijd deelnemen worden op het wedstrijdformulier
vermeld;
5.1.3. het onvoltallige achttal wordt aangevuld door de tegenpartij zodat het
aantal jongens/meisjes van beide achttallen gelijk is. Het onvoltallige
achttal is verplicht deze aanvulling te aanvaarden;
5.1.4. kan de tegenpartij het onvoltallige achttal niet aanvullen dan speelt men
met 7 tegen 7 of 6 tegen 6, zodat het aantal jongens/meisjes van beide
achttallen gelijk is.
In geen geval kan een scheidsrechter een wedstrijd laten aanvangen
waarbij het totaal aantal spelers per achttal niet gelijk is.
5.2. Tijdens de wedstrijd:
een achttal dat met een ongelijk aantal meisjes/jongens de wedstrijd heeft
aangevangen of een achttal dat de wedstrijd volledig heeft aangevangen doch die
door omstandigheden (blessure, rode kaart, …) een speler moet vervangen,
beschikt over volgende vier mogelijkheden, in volgorde van opsomming, om de
wedstrijd verder te zetten:
5.2.1. het achttal dat, rekening houdende met de bepalingen van art. 5.1.1. en
5.1.2. van onderhavige regeling, de wedstrijd met ongelijk aantal
jongens/meisjes heeft aangevangen, vervangt de uitgevallen speler of
speelster door een eigen reservespeler van gelijke sekse;
5.2.2. het onvoltallige achttal kan spelen met ongelijk aantal jongens/meisjes
mits akkoord van de tegenpartij. Dit akkoord wordt na de wedstrijd door
de ploegafgevaardigde van de tegenpartij op het wedstrijdformulier
vermeld en gehandtekend. Indien beide achttallen ongelijk zijn dient het
akkoord van beide achttallen vermeld. Alle spelers die aan de wedstrijd
deelnemen worden op het wedstrijdformulier vermeld;
5.2.3. het onvoltallige achttal wordt aangevuld door de tegenpartij zodat het
aantal jongens/meisjes van beide achttallen gelijk is. Het onvoltallige
achttal is verplicht deze aanvulling te aanvaarden;
5.2.4. kan de tegenpartij het onvoltallige achttal niet aanvullen dan speelt men
met 7 tegen 7 of 6 tegen 6, zodat het aantal jongens/meisjes van beide
achttallen gelijk is.
In geen geval kan een scheidsrechter een wedstrijd laten voortzetten
waarbij het totaal aantal spelers per achttal niet gelijk is.
5.3. Achttallen die handelen in strijd met art. 5.1 en 5.2 van onderhavige regeling
worden beboet met 10 k. Bij wedstrijden waarbij het akkoord zoals bepaald in art.
5.1.2 en 5.2.2 van onderhavige regeling niet op het wedstrijdformulier is vermeld
voorziet het Comité Wedstrijdzaken een boete van 50 k.
5.1.
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ART. 6. Afwijkingen en/of dispensaties:
Volgende afwijkingen zijn, ingevolge art. 40 Reglement van Wedstrijden,
toegestaan:
● U12:
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het
competitiejaar een aanvang neemt, twaalf jaar worden, mogen in een
achttal U12 optreden;
● U14:
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het
competitiejaar een aanvang neemt, veertien jaar worden, mogen in een
achttal U14 optreden;
● U16:
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het
competitiejaar een aanvang neemt, zestien jaar worden, mogen in een
achttal U16 optreden.
6.2. Volgende dispensaties kunnen aangevraagd worden:
● Aanvragen tot dispensatie voor spelen met ongelijk aantal
jongens/meisjes;
● Toelating tot het bijkomend indelen van oudere speler(s) in een
lager U-achttal;
● Toelating tot het spelen met een samengesteld achttal (dit is een
achttal dat bestaat uit spelers van 2 verschillende verenigingen).
Dispensaties kunnen worden toegestaan, waardoor individuele spelers, of het
achttal, op hun niveau kunnen of kan aantreden.
6.3. De aanvraag tot dispensatie dient, in een gemotiveerd schrijven, gericht aan het
Comité Jeugdkorfbal.
De beslissing wordt gemeld aan de betrokken club en het Comité Wedstrijdzaken
en wordt gepubliceerd in de eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen.
6.1.

ART. 7. Onderlinge afspraken:
Bijkomende onderlinge afspraken (bv. > 8 vervangingen, > 6 spelers van
hetzelfde geslacht, enz.) kunnen, met akkoord van beide ploegafgevaardigden,
gemaakt voorafgaand aan de wedstrijd, toegepast worden. Dit akkoord wordt
vooraf op het wedstrijdformulier vermeld en gehandtekend. De scheidsrechter
dient deze afspraken na te leven.
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