MODALITEITEN
KAMPIOENSCHAPPEN
SEIZOEN 2016-2017
DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen – Heren
DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen – Vrouwen
DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen
DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen
DEEL 5 Algemeenheden

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen - Heren
1° PROVINCIALE
De competitie bestaat uit:
- een kampioenschap, ingedeeld in drie perioden en gespeeld in één reeks van 16 ploegen;
- een eindronde voor aanduiding van de eventueel bijkomende klimmer(s).
Klimmen:
De kampioen stijgt naar 3de klasse amateurs VFV.
Eindronde : 4 clubs (2e klassement + 3 periodekampioenen).
De winnaars van de eindronde nemen deel aan de interprovinciale eindronde VFV (art. 1558)
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de deelnemers aan de interprovinciale
eindronde VFV :
Organisatie van periodekampioenschappen :
Het kampioenschap wordt ingedeeld in 3 perioden van 10 wedstrijden.
De wedstrijden die in de wedstrijdkalender vastgelegd zijn voor een bepaalde periode, blijven
tot deze periode behoren, ongeacht de datum waarop zij gespeeld worden.
Opmaken van de perioderangschikking :
Na iedere periode wordt er een klassering opgemaakt met volgende criteria:
- het aantal behaalde punten;
- het aantal gewonnen wedstrijden;
- het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen;
- het meest aantal gescoorde doelpunten;
Mocht dit allemaal gelijk zijn, dan wordt zo vlug mogelijk een beslissende wedstrijd gespeeld op
het terrein van de ploeg die eerst wordt uitgeloot, met eventueel verlengingen en
strafschoppen. Deze wedstrijd levert geen punten op voor het kampioenschap. Zie verder in
algemeenheden: schiftingswedstrijd.
Indien een club wegvalt wordt art.1531 toegepast.
Deelnemers :
De tweede van het kampioenschap en de drie periodekampioenen zijn verplicht deel te nemen
aan deze eindronde.
Vervanging van een deelnemer aan de eindronde :
In het geval dat een gerechtigde deelnemer aan de eindronde moet vervangen worden, wordt
de eindrangschikking van het kampioenschap (in dalende volgorde) in aanmerking genomen
voor het aanduiden van haar vervanger.
Dit is o.m. het geval wanneer:
- er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn;

- de eerste van het kampioenschap tevens periodekampioen is;
- de tweede van het kampioenschap tevens periodekampioen is;
- een gerechtigde deelnemer aan de eindronde voor de aanvang ervan degradeert of van
degradatie gespaard wordt als gevolg van rangverlaging met twee afdelingen van een club.
Deze opsomming is niet beperkend.
Dalen:
Twee dalers naar 2° provinciale.
Bijkomende daler(s) per Oost-Vlaamse daler uit 3de klasse amateurs VFV.

2° PROVINCIALE
De competitie bestaat uit:
- een kampioenschap, ingedeeld in drie perioden en gespeeld in 3 reeksen van 16 ploegen;
- een eindronde voor aanduiding van de eventueel bijkomende klimmer(s).
Klimmen:
De kampioen van elke reeks en eventueel de winnaar van de eindronde klimmen naar 1°
provinciale.
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de eventueel bijkomende klimmer(s) :
Organisatie van periodekampioenschappen :
De kampioenschappen van alle reeksen worden ingedeeld in 3 perioden van 10 wedstrijden.
De wedstrijden die in de wedstrijdkalender vastgelegd zijn voor een bepaalde periode, blijven
tot deze periode behoren, ongeacht de datum waarop zij gespeeld worden.
Opmaken van de perioderangschikking :
zie 1° provinciale.
Deelnemers :
De tweede gerangschikte van elke reeks en de negen periodekampioenen zijn verplicht deel te
nemen aan deze eindronde.
Vervanging van een deelnemer aan de eindronde :
zie 1ste provinciale
Dalen:
Minstens twee dalers per reeks.
Bijkomende daler(s) per Oost-Vlaamse daler uit 3de klasse amateurs VFV.
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de bijkomende daler(s) :
De deelnemers worden bepaald op basis van hun plaats in de eindrangschikking en in functie
van het aantal dalers uit 3de klasse amateurs VFV.

3° PROVINCIALE
De competitie bestaat uit:
- een kampioenschap, ingedeeld in drie perioden en gespeeld in 5 reeksen van 16 ploegen;
- een eindronde voor aanduiding van de eventueel bijkomende klimmer(s).
Klimmen:
De kampioen van elke reeks en eventueel de winnaar(s) van de eindronde klimmen naar 2°
provinciale.
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de eventueel bijkomende klimmer(s) :
Organisatie van periodekampioenschappen :
De kampioenschappen van alle reeksen worden ingedeeld in 3 perioden van 10 wedstrijden.
De wedstrijden die in de wedstrijdkalender vastgelegd zijn voor een bepaalde periode, blijven
tot deze periode behoren, ongeacht de datum waarop zij gespeeld worden.
Opmaken van de perioderangschikking :
zie 1° provinciale
Deelnemers :
De tweede gerangschikte van elke reeks en de 15 periodekampioenen zijn verplicht deel te
nemen aan deze eindronde.
Vervanging van een deelnemer aan de eindronde :
zie 1ste provinciale
De modaliteiten zijn verder dezelfde als in 2° provinciale.
Dalen:
Minstens twee dalers per reeks.
Bijkomende daler(s) per Oost-Vlaamse daler uit 3de klasse amateurs VFV.
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de bijkomende daler(s) :
De deelnemers worden bepaald op basis van hun plaats in de eindrangschikking en in functie
van het aantal dalers uit 3de klasse amateurs VFV.

4° PROVINCIALE
De competitie bestaat uit:
- een kampioenschap, ingedeeld in drie perioden en gespeeld in een aantal evenredig
verdeelde reeksen afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen;
- een eindronde voor aanduiding van de eventueel bijkomende klimmer(s).
Klimmen:
De kampioen van elke reeks aangevuld met eventueel de winnaars van de eindronde klimmen
naar 3de provinciale.
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de eventueel bijkomende klimmer(s) :
Organisatie van periodekampioenschappen :
De kampioenschappen van alle reeksen worden ingedeeld in 3 perioden van 10 wedstrijden.
In 4° provinciale wordt het aantal wedstrijden per periode aangepast aan het aantal ploegen
per reeks.
Reeks van 18 ploegen : 1ste periode : 12 wedstrijden, 2de en 3de periode : 11 wedstrijden.
Reeks van 17 ploegen : 1ste en 2de periode : 11 wedstrijden, 3de periode : 10 wedstrijden.
Reeks van 16 ploegen : 3 perioden van elk 10 wedstrijden.
Reeks van 15 ploegen : 1ste periode : 10 wedstrijden, 2de en 3de periode : 9 wedstrijden.
Reeks van 14 ploegen : 1ste periode : 10 wedstrijden, 2de en 3de periode : 8 wedstrijden
Opmaken van de perioderangschikking :
zie 1° provinciale
De tweede gerangschikte en de 3 periodekampioenen van elke reeks zijn verplicht deel te
nemen aan deze eindronde.
Vervanging van een deelnemer aan de eindronde :
zie 1ste provinciale
De modaliteiten zijn verder dezelfde als in 2° provinciale.

DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen - Vrouwen
1e PROVINCIALE
Dit kampioenschap wordt betwist in een kalender met maximum 14 ploegen, afhankelijk van
het totaal aantal ingeschreven ploegen. Voor het seizoen 2017-2018 zal een kalender met een
reeks van maximum 12 ploegen worden samengesteld.
Klimmen:
De kampioen van 1ste provinciale stijgt naar 2de nationale, behalve indien deze om een andere
door het bondsreglement voorziene reden niet mag of niet wil promoveren.
In dat geval kan de eerstvolgende gerangschikte tot en met de derde in de betrokken 1ste
provinciale afdeling, die gerechtigd is om te stijgen, promoveren naar 2e nationale.
Dalen:
Om tot een reeks van 12 te komen zullen de laagst geklasseerden uit de eindrangschikking
dalen naar 2e provinciale.
Er is een bijkomende daler per Oost-Vlaamse ploeg die daalt uit 2e nationale.
Er is nog een bijkomende daler indien de kampioen of zijn plaatsvervanger om één of andere in
het bondsreglement voorziene reden niet mag stijgen.

2e PROVINCIALE
Dit kampioenschap wordt betwist in een kalender met maximum 16 ploegen, afhankelijk van
het totaal aantal ingeschreven ploegen. Voor het seizoen 2017-2018 zal een kalender met een
reeks van maximum 12 ploegen worden samengesteld.
Klimmen:
De kampioen van 2de provinciale stijgt naar 1e provinciale, behalve indien deze om een andere
door het bondsreglement voorziene reden niet mag promoveren.
In dat geval kan de eerstvolgende gerangschikte tot en met de derde in de betrokken 2e
provinciale afdeling, die gerechtigd is om te stijgen, promoveren naar 1e provinciale.
Dalen:
Om tot een reeks van 12 te komen zullen de laagst geklasseerden in de eindrangschikking dalen
naar 3e provinciale.
Er is een bijkomende daler per Oost-Vlaamse ploeg die daalt uit 2e nationale.
Er is nog een bijkomende daler indien de kampioen of zijn plaatsvervanger om één of andere in
het bondsreglement voorziene reden niet mag stijgen.

3e PROVINCIALE
Dit kampioenschap wordt betwist in een kalender afhankelijk van het totaal aantal
ingeschreven ploegen voor de provinciale kampioenschappen.
Klimmen:
De kampioen(en) van 3de provinciale stijgt/stijgen naar 2e provinciale, behalve indien deze om
een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mag promoveren.
In dat geval kan de eerstvolgende gerangschikte tot en met de derde in de betrokken 3e
provinciale afdeling, die gerechtigd is om te stijgen, promoveren naar 2e provinciale.

DEEL 3 Competitie voor Reserve-elftallen
1e RESERVES
Eén reeks van maximum zestien ploegen.
Verplicht te spelen op zaterdagnamiddag. Mogelijkheid tot spelen op vrijdagavond, mits een
goedgekeurde verlichting op het terrein waarop de wedstrijd plaats heeft, tenzij de bezoekende
club zich ertegen verzet vóór 15 augustus.
Deelneming VERPLICHT voor clubs uit 1e provinciale.

2e RESERVES
Reeksen van maximum zestien ploegen.
Verplicht te spelen op zaterdagnamiddag. Mogelijkheid tot spelen op vrijdagavond mits een
goedgekeurde verlichting op het terrein waarop de wedstrijd plaats heeft, tenzij de bezoekende
club zich ertegen verzet vóór 15 augustus.
De ploegen waarvan het eerste elftal in 2e provinciale speelt zijn verplicht deel te nemen en
worden ingedeeld in 3 reeksen gelijklopend met het 1° elftal.
De ploegen waarvan het eerste elftal in 3e provinciale speelt worden ingedeeld in 5 reeksen
gelijklopend met het 1e elftal. In deze reeksen kan gedurende gans het speelseizoen bijkomend
ingeschreven worden in reeksen die niet volledig zijn. Deze ploegen worden toegelaten buiten
klassement.
De ploegen waarvan het eerste elftal in 4e provinciale speelt worden ingedeeld in reeksen
gelijklopend met het 1e elftal. In deze reeksen kan gedurende gans het speelseizoen bijkomend
ingeschreven worden in reeksen die niet volledig zijn. Deze ploegen worden toegelaten buiten
klassement.

3e RESERVES
Reeksen van maximum zestien ploegen.
Verplicht te spelen op zondagvoormiddag aftrap om10 uur
Toegelaten aan clubs uit alle afdelingen.
Er kan gedurende gans het speelseizoen bijkomend ingeschreven worden in reeksen die niet
volledig zijn. Deze ploegen worden toegelaten buiten klassement.

FACULTATIEF VETERANEN 35+ (8 tegen 8) - 4e RESERVES
VETERANEN 35+ (8 tegen 8)
Het P.C. bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen.
Verplicht te spelen op vrijdagavond.
Spelers dienen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 35 jaar bereikt te hebben.
Mogen aangevuld worden met max. twee spelers (ingeschreven op het wedstrijdblad) die de
dag van de wedstrijd de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt.

DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen
A. PROVINCIALE JEUGDREEKSEN U17-U15-U13-U12-U11-U10-U9-U8
Alle clubs met jeugdlicentie provinciaal, elite 1, elite 2 en 1ste klasse Amateurs kunnen
deelnemen.
Eén of meerdere reeksen per categorie met maximum 8 ploegen.
Er moet met de 8 categorieën worden ingeschreven: U17–U15–U13–U12–U11–U10–U9 (x2)–
U8 (x2).
Bij het inschrijven dienen de clubs een niveaucode in te vullen: niveau 1 = minder dan
gemiddeld, niveau 2 = gemiddeld en niveau 3 = beter dan gemiddeld.
De wedstrijden U17 en U15 worden gespeeld op zaterdag of zondagvoormiddag (aanvangsuur
ten vroegste om 10.00 uur).
De wedstrijden U13, U12, U11, U10, U9 en U8 worden gespeeld op zaterdag of zondag
(aanvangsuur ten vroegste om 10.00 uur).

B. PROVINCIALE JEUGDREEKS U21 - NIET VERPLICHT
Alle clubs met jeugdlicentie provinciaal, elite 1, elite 2 en 1ste klasse Amateurs kunnen
deelnemen.
Eén of meerdere reeksen per categorie met maximum 8 ploegen.
Bij het inschrijven dienen de clubs een niveaucode in te vullen: niveau 1 = minder dan
gemiddeld, niveau 2 = gemiddeld en niveau 3 = beter dan gemiddeld.
De wedstrijden U21 worden gespeeld op zaterdag of op vrijdagavond behoudens verzet van
de bezoekende ploeg tegen uiterlijk 15.08.2016

C. GEWESTELIJKE JEUGDREEKSEN
Bij het inschrijven in de gewestelijke jeugdreeksen dienen de clubs vanaf U7 tot en met U21
een niveaucode in te vullen: niveau 1 = minder dan gemiddeld, niveau 2 = gemiddeld en niveau
3 = beter dan gemiddeld.
Het Provinciaal Comité kan het aantal gewestelijke jeugdreeksen aanpassen in functie van het
aantal inschrijvingen.
Er kan gedurende gans het speelseizoen bijkomend ingeschreven worden in reeksen die niet
volledig zijn.
Alle clubs kunnen hieraan deelnemen.
GEWESTELIJKE U21 (11 v 11)
Maximum 8 ploegen per reeks.
Indeling volgens niveaucode en geografische ligging.
De wedstrijden U21 worden gespeeld op zaterdag of op vrijdagavond behoudens verzet van
de bezoekende ploeg tegen uiterlijk 15.08.2016
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven.

GEWESTELIJKE U17-U15 (11 v 11)
Maximum 8 ploegen per reeks.
Indeling volgens niveaucode en geografische ligging.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag (aanvangsuur tussen 09:00 en
15:00).
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven.
GEWESTELIJKE U13-U12 (8 v 8)
Maximum 8 ploegen per reeks; indeling volgens niveaucode en geografische ligging.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag (aanvangsuur tussen 09:00 en
15:00).
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven. In deze categorieën wordt geen
rangschikking opgemaakt.
GEWESTELIJKE U11-U10 (8 v 8)
Maximum 8 ploegen per reeks.
Indeling volgens niveaucode en geografische ligging.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag (aanvangsuur tussen 09:00 en
15:00).
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven. In deze categorieën wordt geen
rangschikking opgemaakt.
GEWESTELIJKE U9-U8-U7 (5 v 5)
Maximum 8 ploegen per reeks
Indeling volgens niveaucode en geografische ligging.
De spelers zijn ten volle 5 jaar op de dag van de wedstrijd.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag (aanvangsuur tussen 09:30 en
15:00).
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven. In deze categorieën wordt geen
rangschikking opgemaakt.
GEWESTELIJKE U6 (2 v 2)
Maximum 8 ploegen per reeks
Indeling volgens geografische ligging.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag (aanvangsuur tussen 09:30 en
15:00).
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven. In deze categorieën wordt geen
rangschikking opgemaakt.

D. RECREATIEF GEWESTELIJK VOETBAL
RECREATIEF U21 – U17 – U15 (8 v 8)
Maximum 8 ploegen per reeks
Indeling via niveaucode en geografische ligging.
Het Provinciaal Comité bepaalt het aantal reeksen in functie van het aantal inschrijvingen.
Speeldag en uur vrij te kiezen.

RECREATIEF U13 – U12 – U11 – U10 (5 v 5)
Maximum 8 ploegen per reeks
Indeling via niveaucode en geografische ligging.
Het Provinciaal Comité bepaalt het aantal reeksen in functie van het aantal inschrijvingen.
Speeldag en uur vrij te kiezen.
RECREATIEF U7 (2 v 2)
Maximum 8 ploegen per reeks, indeling via niveaucode en geografische ligging.
Het Provinciaal Comité bepaalt het aantal reeksen in functie van het aantal inschrijvingen.
Speeldag en uur vrij te kiezen.
Overzicht wedstrijdduur, terreinafmetingen, afmetingen doel, rustperiodes :
Categorie
U21
U17
U15
U13
U12
U11, U10
U9, U8, U7

Duur van de
wedstrijd
2x 45’
4x 20’
4x 20’
4x 15’
4x 15’
4x 15’
4x 15’

Afmetingen
Terrein (L x B)
100/110 x 55/75
90 x 45
90 x 45
50/60 x 40/45
50/60 x 40/45
40/50 x 30/35
35 x 25

Afmetingen
Doel (L x H)
7,32 x 2,44
7,32 x 2,44
7,32 x 2,44
5x2
5x2
5x2
5x2

Rustpauzes:

max. 15’
max. 10’, 2x time-outs 2’
max. 10’, 2x time-outs 2’
max. 10’, 2x time-outs 2’
max. 10’, 2x time-outs 2’
max. 10’, 2x time-outs 2’
max. 10’, 2x time-outs 2’
* verplichte vervangingen
** vliegende vervangingen

*
*
**
**
**
**

E. JEUGDREEKSEN MEISJES
Het Provinciaal Comité kan het aantal gewestelijke jeugdreeksen aanpassen in functie van het
aantal inschrijvingen. De reeksen hebben maximaal 8 ploegen.
Er kan gedurende gans het speelseizoen bijkomend ingeschreven worden in reeksen die niet
volledig zijn. Deze ploegen spelen buiten klassement.
MEISJES U13 (8 v 8)
Maximum 8 ploegen per reeks.
Indeling volgens geografische ligging.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag.
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven. In deze categorieën wordt geen
rangschikking opgemaakt.
MEISJES U11 (8 v 8)
Maximum 8 ploegen per reeks.
Indeling volgens geografische ligging.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag.
Clubs uit alle afdelingen kunnen hiervoor inschrijven. In deze categorieën wordt geen
rangschikking opgemaakt.

F. FACULTATIEVE JEUGDREEKSEN MEISJES
FACULTATIEF U16 (8 v 8)
Maximum 8 ploegen per reeks.
Indeling volgens geografische ligging.
Het Provinciaal Comité bepaalt het aantal reeksen in functie van het aantal inschrijvingen.
Speeldag en uur vrij te kiezen.
FACULTATIEF U13 – U11 (5 v 5)
Maximum 8 ploegen per reeks.
Indeling volgens geografische ligging.
Het Provinciaal Comité bepaalt het aantal reeksen in functie van het aantal inschrijvingen.
Speeldag en uur vrij te kiezen.

G. LEEFTIJDSTABEL
Geldig voor het seizoen 2016 – 2017
HEREN
internationale
indeling
* = gemengd

Geen …. jaar
Geboren
Vóór 1 januari die in
het seizoen
voorafgaat

U6*

2011

U7*

6

2010

moeten ten volle 5 jaar zijn

U8*

7

2009

geen minimum leeftijd

U9*

8

2008

geen minimum leeftijd

U10*

9

2007

geen minimum leeftijd

U11*

10

2006

geen minimum leeftijd

U12*

11

2005

geen minimum leeftijd

U13*

12

2004

geen minimum leeftijd

U14*

13

2003

geen minimum leeftijd

U15*

14

2002

geen minimum leeftijd

U16*

15

2001

geen minimum leeftijd

U17*

16

2000

geen minimum leeftijd

U18

17

1999

geen minimum leeftijd

U19

18

1998

geen minimum leeftijd

U20

19

1997

geen minimum leeftijd

U21

20

1996

geen minimum leeftijd

ten volle 16 jaar op de dag van de
wedstrijd
* Meisjes mogen in de gemengde jeugdreeksen 1 jaar langer spelen !

Seniors

VROUWEN
internationale
indeling

Geen …. jaar
Geboren
Vóór 1 januari in
die
het seizoen
voorafgaat

U13

12

U16

15

Seniors

2008
Tot
2004
2001

moeten 8 jaar zijn op de dag van
de wedstrijd
mogen met provinciale seniores
vanaf ten volle 14 jaar
14 jaar op de dag van de
wedstrijd (prov.), 15 jaar op de
dag van de wedstrijd (nat.)

DEEL 5 : ALGEMEENHEDEN
Niet voorziene gevallen :
Alle in deze modaliteiten niet voorziene gevallen zullen door het Provinciaal Comité autonoom
worden geëvalueerd en beslist.
Laatste competitiewedstrijden eerste ploegen :
De laatste twee competitiewedstrijden dienen door alle deelnemende clubs van dezelfde reeks
op dezelfde datum en aanvangsuur gespeeld te worden.
Vrijkomende plaatsen – bijkomende stijgers :
Indien er, buiten het aantal stijgers van de nacompetitie, bijkomende stijgers dienen aangeduid
te worden, zullen de vrijkomende plaatsen worden toegekend volgens de modaliteiten van de
nacompetitie.
Wedstrijden met gedeelde inkomsten :
Bij wedstrijden waarbij de inkomsten met de tegenstrever dienen gedeeld te worden, is de
thuisploeg verplicht inkomgelden te vragen.
Deelnemers Beker van België :
8 deelnemers worden aangeduid via de Beker van Oost-Vlaanderen (Hofman sport Cup). Dit zijn
de 8 winnaars van de achtste finales.
Deze worden aangevuld met de eventuele dalers uit 3de klasse Amateurs en de ploegen uit
eerste provinciale op basis van de eindrangschikking om tot het in het reglement voorziene
aantal te komen. Indien nodig worden deze aangevuld met ploegen uit 2e provinciale (artikel
1532.134 van toepassing).
Forfait in een jeugdreeks :
Als clubs forfait geven in de gewestelijke jeugdreeksen en ze in die categorie met meerdere
ploegen (A, B en C) ingeschreven zijn, wordt het forfait toegepast in de volgorde C, B en A.
Aanvangsuren der wedstrijden :
1° elftallen: 15.00 uur - 1 november tot en met het 2° weekend van januari: aftrap 14.30u
tenzij er een goedgekeurde verlichting is.
Competitieonderbreking :
Volgens de dataplanning der speeldagen.
Deze data zijn voorbehouden voor uitgestelde wedstrijden.

Kalenderwijzigingen :
Aanvragen voor kalenderwijzigingen worden enkel aanvaard via E-Kickoff (artikel 1516-51). De
aanvraag dient ten minste 14 dagen op voorhand op het provinciale secretariaat toe te komen.
Deze wedstrijden kunnen enkel vervroegd worden. In geval van uitzonderlijke omstandigheden
kan het Provinciaal Comité een afwijking op deze regel toestaan.
Het omdraaien van een wedstrijd moet aangevraagd worden vóór de aanvang van het eerste
periodekampioenschap.
De wedstrijden van U13, U12, U11, U10, U9 U8, U7 en U6 kunnen – mits onderling akkoord –
zonder toestemming van het Provinciaal Comité gespeeld worden op een andere dag en/of
aanvangsuur, voor zover de kalenderwijziging binnen dezelfde week blijft.
De clubs die voor aanvang van de laatste speeldag nog uitgestelde wedstrijden moeten spelen
kunnen door het P.C. Oost-Vlaanderen verplicht worden om deze wedstrijden op weekdagen te
betwisten.
Schiftingswedstrijden en eindrondewedstrijden kunnen eveneens door het P.C. op weekdagen
geplaatst worden.
Uitgestelde wedstrijden van reserve-elftallen en jeugd :
De in blok uitgestelde wedstrijden worden door het P.C. herplaatst zolang er vrije speeldagen
beschikbaar zijn voor het einde van het kampioenschap.
De wedstrijden U13 tot U6 kunnen afzonderlijk in blok afgelast worden.
De afzonderlijk uitgestelde wedstrijden kunnen op vrije basis – met het akkoord van de
tegenstrever – gespeeld worden, dit echter vóór het einde van het kampioenschap.
De uitslag van deze wedstrijden wordt in de klassering opgenomen.
Bij weigering van één der beide ploegen zal de forfaitscore worden toegepast.
Dubbel gebruik van terrein :
Clubs die gebruik maken van een gemeentelijk stadion moeten dit vermelden op hun
inschrijvingslijst.
Clubs die gebruik maken van één zelfde gemeentelijk stadion moeten over een tweede terrein
beschikken om hun wedstrijden van reserve of jeugd en hun uitgestelde wedstrijden te kunnen
spelen.
Tornooien :
Het PC kan de clubs die in de betrokken categorie van het kampioenschap met een ploeg
aantreden, op straffe van boete, verplichten deel te nemen aan tornooien of andere
evenementen waarvan de organisatie door de KBVB opgedragen wordt aan het Provinciaal
Comité.

