1.
2.
3.
4.

ALGEMEEN .............................................................................................................3
DOEL .......................................................................................................................3
AANSPRAKELIJKHEID ...........................................................................................3
DEELNAME PLOEGEN ...........................................................................................3
A.
Algemeen ..........................................................................................................3
B.
Te voorzien door de ploeg .................................................................................3
C.
Vereenzelviging ................................................................................................4
D.
Libero's ..............................................................................................................4
E.
Het wedstrijdblad ...............................................................................................4
5. WEDSTRIJDEN .......................................................................................................4
6. RANGSCHIKKINGEN ..............................................................................................4
A.
De rangschikking wordt als volgt opgemaakt: ....................................................4
B.
2 ploegen behalen hetzelfde puntentotaal .........................................................4
C.
3 ploegen behalen hetzelfde puntentotaal .........................................................5
7. VERPLICHTE STIJGERS ........................................................................................5
8. NIET VERPLICHTE STIJGERS ...............................................................................5
9. OFFICIËLEN ............................................................................................................5
10. SCHEIDSRECHTERS …………………………………………………………………….5
11. SANCTIES ...............................................................................................................5
12. DE JURY .................................................................................................................5
A.
Samenstelling ....................................................................................................5
B.
Bevoegdheden ..................................................................................................6
13. INKOMPRIJS ...........................................................................................................6
14. DIEFSTAL OF ONGEVALLEN .................................................................................6
A.
Diefstal ..............................................................................................................6
B.
Ongeval .............................................................................................................6
C.
Verzekering .......................................................................................................6
15. MAALTIJDEN EN DRANKEN ..................................................................................6
BIJLAGEN ......................................................................................................................7

2

REGLEMENT VVB-EINDRONDEN

REGLEMENT VVB-EINDRONDEN
1. ALGEMEEN
De VVB-eindronden gaan door voor de tweede gerangschikte van eerste provinciale mannen en
bijkomende stijgers/dalers heren 2de div. op zaterdag 29 april 2017 en voor de tweede
gerangschikte van eerste provinciale vrouwen op zondag 30 april 2017.
Lokatie: EVC – Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde

2. DOEL





Het bepalen van eventuele bijkomende stijgers naar 2 de divisie mannen.
Het bepalen van eventuele bijkomende stijgers naar 2 de divisie vrouwen.
Het bepalen.van eventuele bijkomende dalers naar 1ste provinciale.
Het bepalen van eventuele bijkomende stijgers naar 1ste divisie mannen.

3. AANSPRAKELIJKHEID


Iedere club en iedere deelnemer dient aangesloten te zijn bij de Vlaamse Volleybalbond. De
VVB-eindronden worden betwist volgens de internationale spelregels en het
competitiereglement van de VVB behoudens afwijkingen voorzien in dit reglement.

4. DEELNAME PLOEGEN
A. Algemeen
a.In het totoaal kunnen max. 14 spelers/speelsters aan het tornooi deelnemen.Indien dit
maximum bereikt is,kunnen enkel spelers/speelsters geschrapt worden als zij het tornooi
verlaten.Zij kunnen niet vervangen worden door nieuwe spelers/speelsters.
Samenstelling ploeg:
Er mogen 14 spelers genoteerd worden op het wedstrijdblad
-Spelen met of zonder libero(’s) in volgende samenstelling:
6 spelers: 0 libero’s
7 spelers: 0 of 1 libero
8,9,10,11 of 12 spelers: 0,1 of 2 libero(’s)
13 of 14 spelers : verplicht 2 libero’s
Wordt er in een andere samenstelling gespeeld, wordt dit als een onrechtmatige
deelname beschouwd.
b.Een ploegverantwoordelijke meldt zich minstens VIJFENVEERTIG minuten vóór aanvang
van de eerste wedstrijd van betrokken ploeg op het secretariaat aan met alle nodige
documenten.Elke ploeg ontvangt één wedstrijdblad,in te vullen voor de ganse duur van de
competitie.
c.Enkel aanwezige personen mogen op dit blad voorkomen. Indien er leden later aankomen
kunnen ze alsnog toegevoegd worden, doch ze dienen zich aan te melden op het secretariaat
(met documenten), dat het nodige zal doen.
d.Het is niet toegelaten zich naast de terreinen op te warmen, tijdens de wedstrijden
e.Het betreden van het speelterrein met schoeisel dat sporen nalaat op de vloer is verboden.
Het is verboden tijdens het verloop van de wedstrijden dranken in glas of glazen flessen mee te
nemen in de speelruimte (d.i. terrein, neutrale zone, tribunes en staanplaatsen).
f.Flessen met water 1.5 l.worden te koop aangeboden aan € 0,75.

B. Te voorzien door de ploeg
 Elke ploeg dient in het bezit te zijn van:
 Uniforme spelerskledij met nummering;
 Opwarmballen;
 Elke ploeg dient volgende documenten voor te leggen:
o Voor spelers:
 vergunning met foto.
REGLEMENT VVB-EINDRONDEN
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Kopies van vergunningen worden niet aanvaard.




Voor ploegen die aantreden in de divisiereeksen dienen deelnemerslijsten
voorgelegd zoals voorzien in art.2.3.5 van het VVB-competitiereglement of voor
provinciale ploegen de deelnemerslijst van de provincie als die in de provincie
gebruikt wordt.
Voor niet-spelers: vergunning of vergunning/coachlicentie (niveau A of B voor
landelijkspelende ploegen ), geldig voor het lopend seizoen en afgeleverd door de
VVB/AIF + identiteitskaart;

 De vergunning
Om effectief aan het kampioenschap te kunnen deelnemen, dient het aangesloten lid in het
bezit te zijn van een door het secretariaat afgeleverde vergunning;
Bij het ontbreken van de vergunning mag er wel gespeeld worden mits voorlegging van ofwel
identiteitskaart, rijbewijs en/of internationale pas of bewijs van verlies met foto, afgeleverd door
de officiële instantie. Uiteraard dient het aangesloten lid voor te komen op de officiële ledenlijst
van betrokken club. De jury noteert dit op het wedstrijdblad en de speler ondertekent voor
akkoord in het bezit te zijn van een vergunning of voor te komen op de officiële ledenlijst van de
club op het ogenblik van ondertekening.

C. Vereenzelviging






Hoe kan men zich vereenzelvigen?
o De vergunning met foto
o Of de identiteitskaart
o Of het rijbewijs
o Of de internationale pas
o Of het bewijs van verlies met foto, afgeleverd door de officiële instantie
Indien geen van vermelde documenten kan voorgelegd worden,kan niet worden
deelgenomen.
Uitz. voor tornooivorm:Wanneer een vereenzelviging niet mogelijk is, mag als spelend lid
deelgenomen worden onder volgende voorwaarde:
 De speler/speelster speelt enkel onder voorbehoud.
 Indien de documenten niet voor aanvang van de laatste wedstrijd kunnen
getoond worden, worden alle gespeelde wedstrijden verloren met een
forfaitscore.
De jury noteert iedere afwijking i.v.m. de ontbrekende en/of onvolledig ingevulde
documenten op het wedstrijdblad zodat de voorziene sancties kunnen worden toegepast.

D. Libero ('s)
Libero('s) wordt aangeduid per wedstrijd. Bij wijziging van de libero('s) wordt dit voor aanvang
van de volgende wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat gemeld.

E. Het Wedstrijdblad
Het wedstrijdblad wordt in alle categorieën bijgehouden door markeerders van de organisatie.
Indien de organisatie geen markeerders kan leveren,wordt het wedstrijdblad bijgehouden door
een officiële scheidsrechter aangeduid door de LSC of PSC. De kosten van de
(scheidsrechter)markeerders, worden gedragen door de deelnemende clubs.

5. WEDSTRIJDEN


Er wordt gespeeld naar twee winnende sets van 25 punten met 2 punten verschil.Eventuele
beslissende set naar 15 punten met 2 punten verschil. Alle sets zonder puntenlimiet.
 Wedstrijdschema
 Zie bijlage.
 Dit wedstrijdschema is een richtlijn. Elke ploeg dient minimum 30 minuten VOOR het
voorziene uur ter plaatse te zijn. Tijdens het verloop van het tornooi kan - indien een
terrein vrijkomt - het gebeuren dat ploegen opgeroepen worden om hun volgende
wedstrijd af te werken. (cfr. Infra – bevoegdheden van de jury).
! ! Luister ook aandachtig naar de omgeroepen mededelingen ! !

4

REGLEMENT VVB-EINDRONDEN

6. RANGSCHIKKING
A. De Rangschikking wordt als volgt opgemaakt:




De winnende ploeg (2/0 of 2/1) krijgt 3 punten.
(1 punt per gewonnen set en 1 punt voor matchwinst)
De verliezende ploeg krijgt 1 punt per gewonnen set.
De ploeg die forfait geeft krijgt -1 punt

B. 2 ploegen behalen hetzelfde puntentotaal


Volgende volgorde wordt aangehouden:
o Op de eerste plaats telt het beste coëfficiënt van de gewonnen sets gedeeld door de
verloren sets van alle gespeelde wedstrijden.
o Bij blijvende gelijkheid is de onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangschikking.

C. 3 ploegen behalen hetzelfde puntentotaal,


Volgende volgorde wordt aangehouden
1) De setverhouding (gewonnen sets gedeeld door verloren sets) van alle gespeelde
wedstrijden is bepalend.
2) Bij gelijke setverhouding tussen 2 ploegen is de onderlinge wedstrijd bepalend.
3) Bij gelijke setverhouding tussen 3 ploegen is de puntenverhouding van alle gespeelde
wedstrijden bepalend (gescoorde punten gedeeld door verloren punten).
4) Bij blijvende gelijkheid beslist het lot.

7. VERPLICHTE STIJGERS


Vaste stijgers zijn verplicht te stijgen naar een hogere afdeling.Bij weigering daalt de ploeg
naar de provincie waartoe het stamnummer van de club behoort.

8. NIET VERPLICHTE STIJGERS


Tot 25 mei zijn de ploegen verplicht te stijgen naar een hogere reeks in volgorde van de
eindrangschikking na de reguliere competitie en/of eindronden,uitgezonderd de vaste
dalers.Bij weigering daalt de ploeg naar de provincie waartoe het stamnummer van de club
behoort.

9. OFFICIËLEN
 Officiëlen kunnen slechts een functie uitoefenen indien zij in het bezit zijn van een VVBvergunning voor het lopende seizoen.
 Coach/ass-coach: in het bezit van een geldige coachlicentie (VVB/AIF) en aangesloten zijn bij
de VVB of AIF.
Uitz. Voor provinciale ploegen geldt de provinciale reglementering.

10. SCHEIDSRECHTERS
 De wedstrijden worden geleid door een 1ste en een 2de scheidsrechter aangeduid door de
LSC.
 Tornooivergoeding: € 100,00 voor een ganse dag; halve dag: € 50,00.

11. SANCTIES
 Elke onvolkomenheid op het wedstrijdblad wordt door de jury vermeld op het wedstrijdblad
 Een persoon ingeschreven op het wedstrijdblad wordt uit het tornooi geweerd na uitsluiting uit
een wedstrijd
 Een ploeg die niet aanwezig is op het terrein zal forfait voor die wedstrijd toegepast krijgen.
Er wordt een boete toegepast van:
€ 600 voor ALGEMEEN forfait
€ 200 per WEDSTRIJD forfait.
Ploegen die niet wensen deel te nemen aan de eindronden,worden beboet met
algemeen forfait.2/3 van deze boete is ten gunste van organisator
 Een ploeg die niet meer inschrijft voor het volgende seizoen,laat dit,via een aangetekend
schrijven, weten aan de Verantwoordelijke ontmoetingen VVB,per adres Beneluxlaan 22,
1800 Vilvoorde, en dit 2 weken voor de VVB-eindronden.Dit schrijven moet ondertekend zijn
REGLEMENT VVB-EINDRONDEN

5

door voorzitter en secretaris van de club.Deze ploeg moet niet deelnemen aan de VVBeindronden en er wordt geen boete opgelegd.
 Een ploeg die forfait geeft voor het bepalen van de volgorde voor bijkomende stijgers,kan niet in
aanmerking komen voor promotie.Zij daalt tevens naar de provincie waartoe het
stamnummer van de club behoort.

12. DE JURY
De samenstelling van de jury zal ter plaatse worden bepaald door de verantwoordelijke LOC en
zal zo mogelijk bestaan uit:
A. Samenstelling
o een landelijke verantwoordelijke scheidsrechters
o de verantwoordelijke ontmoetingen (voorzitter)
o Eén bestuurder VVB
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen is de
stem van de bestuurder doorslaggevend. Indien geen bestuurder aanwezig is,is de stem
van de voorzitter bepalend.
B.Bevoegdheden van de jury:
o
o

de jury past de reglementering toe zoals beschreven.
de jury is bevoegd om wegens organisatorische redenen terrein – en uurwijzigingen aan
te brengen tijdens het tornooi.
o de jury is bevoegd om onregelmatigheden, baldadigheden en onsportief gedrag vast te
stellen en dan door te verwijzen naar de betrokken juridische instanties van de VVB,
indien deze vaststellingen buiten de bevoegdheden van de SR vallen.
o beslissingen van de jury worden door alle partijen en instanties gerespecteerd.
Alle geschillen die niet door bovenstaande regels kunnen opgelost worden, zullen ter plaatse
binnen de bevoegdheid van de VVB-jury beslecht worden.

13. INKOMPRIJS:



De inkomprijs bedraagt max € 6,00.
Uitzonderingen:
i.

Iedere deelnemende ploeg krijgt vrijkaarten


5 voor de begeleiders. (deze moeten vermeld zijn op het wedstrijdblad
+ één ervan moet dokter zijn).



14 voor de deelnemende spelers. (eventuele controle via het
wedstrijdblad)

ii. Vrije toegang voor scheidsrechters (op vertoon van hun vergunning met
vermelding ‘scheidsrechter’ geldig voor het huidige seizoen), jeugd -14 jaar en
officiëlen in het bezit van een voor het lopend seizoen gevalideerde vergunning
van de VVB, het AIF, het KBVBV of de provincie.

14. DIEFSTAL OF ONGEVALLEN
A.

Diefstal
i. De VVB, noch de inrichters kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal.

B.

Ongeval
i. De VVB, noch de inrichters kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen.De
organisators zorgen voor een eerste hulppost/verbandkist, die/waarmee de eerste zorgen
kunnen toe(ge)dienen bij eventuele kwetsuren.

C.

Verzekering
i. Kosten voortvloeiend uit schade aan kleedkamers ed. veroorzaakt door spelers/speelsters
of verantwoordelijken van een club,worden doorverrekend aan de club.

15. MAALTIJDEN EN DRANKEN
i.
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Eigen dranken en maaltijden mogen niet worden genuttigd in de sporthal,kleedkamers en/of
de caféraria.
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BIJLAGEN

PROGRAMMA
29/04/17: - tweede gerangschikte van eerste provinciale Mannen
- bijkomende stijgers/dalers 2de Divisie Mannen

Uur

Terrein 1

9.30

Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

Antwerpen

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

10.45

Terrein 2

Terrein 3

Mannen

Mannen
Limburg
Antwerpen

12.00

Limburg
West-Vlaanderen

13.15

Antwerpen

Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen

14.30

Limburg

West-Vlaanderen
Antwerpen

15.45

Limburg

West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen
17.15

2de H2DivA – 2de H2DivC

11de H2DivA – 11de H2DivC

18.30

2de H2DivB – 2de H2DivA

10de H2DivB – 11de H2DivA

19.45

2de H2DivC – 2de H2DivB

11de H2DivC– 10de H2DivB

30/04/17: - tweede gerangschikte van eerste provinciale Vrouwen

Uur

Terrein 1

9.30

Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

Antwerpen

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

10.45

Terrein 2

Terrein 3

Vrouwen

12.00

Vrouwen
Limburg
Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen

13.15

Antwerpen

Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen

14.30

Limburg

West-Vlaanderen
Antwerpen

15.45

Limburg
Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

27/01/2017
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