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Testwedstrijden
Scheidsrechters

A. Klachtencommissie Hovese Liga (K.C.H.L.)
Samenstelling

Art. 1

De Klachtencommissie Hovese Liga (K.C.H.L.) bestaat uit minimum 5 leden en maximum 10 leden. De leden van de
K.C.H.L. kiezen jaarlijkse tussen de leden een voorzitter (die de zittingen leidt) en een ondervoorzitter (die de
voorzitter vervangt bij afwezigheid). De andere commissieleden zijn gewone leden.
Bevoegdheden

Art. 2

De K.C.H.L. oordeelt in eerste instantie over alle strafbare feiten, incidenten en wangedrag van leden en
toeschouwers voor, tijdens en na de wedstrijden, zowel bij officiële als vriendschappelijke, als van toernooien, die
onder de bevoegdheid van de Hovese Liga georganiseerd worden.
De K.C.H.L. is bevoegd alle sancties op te leggen aan clubs en aangesloten leden wegens overtredingen van de
statuten of reglementen, of wegens administratieve tekortkomingen, binnen de grenzen die opgelegd zijn door
de Hovese Liga.
De K.C.H.L. oordeelt in eerste instantie over alle geschillen en betwistingen tussen de clubs die onder de
rechtsmacht van de Hovese Liga vallen en dit naar aanleiding van wedstrijden waarvoor de Hovese Liga bevoegd
is. De commissie kan op klacht van een club, op verslag van een scheidsrechter of van ambtswege de uitslag van
een wedstrijd wijzigen of annuleren en een wedstrijd doen herspelen.
De K.C.H.L. houdt een overzichtslijst bij van alle leden die een disciplinaire maatregel kregen vanwege de
commissie, de gemeente Hove of een andere gemachtigde instantie.
Werking

Art. 3

Het aantal te behandelen zaken wordt als maatstaf gebruikt om de frequentie van de vergaderingen vast te
leggen. Niettemin zal er minstens eenmaal per maand vergaderd worden. Dit zal gewoonlijk plaatsvinden op de
eerste dinsdag van de maand (uitgezonderd feestdagen en andere sluitingsdagen van de sporthal).
Beslissingen

Art. 4

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (de helft + 1) van de aanwezige leden. De
beslissingen zijn slechts geldig wanneer ten minste de helft van de leden aanwezig is op het ogenblik dat ze
genomen worden.
Voor spoedeisende gevallen mogen voorzitter en secretaris om het oordeel van de leden vragen en een beslissing
nemen op het advies van de meerderheid. Deze beslissing dient voorgelegd ter bekrachtiging op de eerstvolgende
vergadering van de commissie.
Uitspraken

Art. 5

De uitspraken worden per mail aan de clubverantwoordelijke(n) meegedeeld.

B. Beroepscommissie Hovese Liga (B.C.H.L.)
Samenstelling
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De Beroepscommissie Hovese Liga (B.C.H.L.) bestaat uit minimum 3 leden en maximum 7 leden. De leden van de
B.C.H.L. kiezen jaarlijks een voorzitter (die de zittingen leidt) en een ondervoorzitter (die de voorzitter vervangt bij
afwezigheid). De andere commissieleden zijn gewone leden.
Bevoegdheden

Art. 7

De B.C.H.L. behandelt de beroepen ingediend tegen de beslissingen van de S.C.H.L.
Werking

Art. 8

De vergaderingen worden samengeroepen door de voorzitter in samenspraak met de ondervoorzitter. Dit zal
gewoonlijk plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand (uitgezonderd feestdagen en andere sluitingsdagen
van de sporthal).
Beslissingen

Art. 9

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (de helft + 1) van de aanwezige leden.
Oproeping

Art. 10

De B.C.H.L. roept de betrokken partijen, de scheidsrechter en eventueel nodige getuigen op per mail. De
uitnodiging gebeurt ten laatste 4 werkdagen voor de datum van de zitting (dag van de verzending inbegrepen).
De oproeping moet vermelden:

datum, aanvangsuur en plaats van de
zitting; 
reden van de oproeping.
De oproeping moet gebeuren aan de betrokkene zelf of de clubverantwoordelijke.
Betekening

Art. 11

De beslissingen worden per mail aan de clubverantwoordelijke(n) meegedeeld.

C. Spelregels en Organiek Reglement

Art. 12

Voor de start van elk seizoen ontvangt elke club een bundel ‘spelregels’ en een bundel ‘Organiek Reglement’, van
toepassing op alle competities georganiseerd door de Hovese Liga. Elke wijziging van de voorschriften moet
bijgehouden worden en clubs en leden zijn geacht de toepassing ervan te kennen in zijn meest recente vorm.

D. Lidkaarten

Art. 13

Elke ploeg die wil deelnemen aan een competitie georganiseerd door de Hovese Liga moet tijdig en correct
ingeschreven zijn. Alle spelers en afgevaardigden dienen in het bezit te zijn van een lidkaart van de Hovese Liga.
Een geldige lidkaart van de Hovese Liga is voorzien van een recente, wettelijke en duidelijk zichtbare pasfoto en
een reeks persoonsgegevens. Een lidkaart is geen identiteitsbewijs.
Een lidkaart kan bekomen worden door het lidkaartaanvraagformulier volledig en correct in te vullen. Het
formulier bestaat uit twee delen; een deel met persoonsgegevens voor het aanmaken van de lidkaart en een
medisch attest. Spelers dienen het formulier volledig in te vullen. Afgevaardigden dienen enkel het bovenste deel
met persoonsgegevens in te vullen.
Het lidkaartaanvraagformulier (zie bijlage) is het enige formulier dat geldig is om een lidkaart aan te vragen voor
nieuwe spelers of afgevaardigden.
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Het document moet voldoen aan volgende voorwaarden:



Het moet in drukletters ingevuld worden.
Het onderste gedeelte moet door een arts ingevuld en afgestempeld worden.

Bij het document moet een recente pasfoto gevoegd worden. Enkel pasfoto’s die voldoen aan de wettelijke
voorschriften betreffende identiteitskaarten worden aanvaard.
Een speler of afgevaardigde die, wegens verlies van de kaart, een nieuwe lidkaart wil aanvragen moet geen nieuw
aanvraagformulier indienen maar wel een nieuwe recente pasfoto binnenbrengen bij het secretariaat. De kost
voor het vervangen van een verloren lidkaart bedraagt € 10,00.
Elke aanvraag moet 7 dagen voor het eerstvolgende optreden van een speler of afgevaardigde tijdens een
wedstrijd van de Hovese Liga aangevraagd worden.
De lidkaarten worden gemaakt op het secretariaat van de Hovese Liga; Kievietslaan 23, 2540 Hove. Een
afgevaardigde dient een afspraak te maken met het secretariaat op het nummer 0473 63 13 21 (elke dag tussen
15:00 uur en 20:00 uur) voor het indienen van de lidkaartaanvraagformulieren. De lidkaarten worden door een
afgevaardigde na afspraak afgehaald op het secretariaat (elke dag tussen 15:00 uur en 20:00 uur). Alle extra
kosten die niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen zijn, dienen onmiddellijk betaald te worden. Alle aanvragen via
e-mail worden niet behandeld wegens het ontbreken van een verplichte recente pasfoto.
De kosten voor de lidkaarten van de eerste 10 spelers zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen. De kost voor elke
extra speler bedraagt € 25,00 (€ 17,50 inschrijving en verzekering + € 7,50 voor de lidkaart). De kost voor elke
afgevaardigde is niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen en bedraagt € 25,00 (€ 17,50 inschrijving en verzekering +
€ 7,50 voor de lidkaart). De kost van een nieuwe lidkaart ter vervanging van een verloren lidkaart bedraagt € 10,00.
Elke lidkaart is onbeperkt geldig tot een andere beslissing getroffen wordt door de Hovese Liga. De kosten
worden aangerekend volgens de tarieven zoals hierboven beschreven. Lidkaarten kunnen ingeleverd worden op
het secretariaat van de Hovese Liga. Op het moment van inlevering van de lidkaart wordt de speler/afgevaardigde
geschrapt van de ploeglijst en is hij geen aangesloten lid meer.
Elke speler kan ook afgevaardigde zijn. Een afgevaardigde kan niet als speler deelnemen wegens het ontbreken
van een medisch attest.
Bij het opstellen van een speler/afgevaardigde, die niet in orde is met de lidkaart, kan een forfaitnederlaag
toegekend worden voor die wedstrijd(en).

E. Aangesloten leden

Art. 14

Een aangesloten lid mag niet bij meer dan 1 club aangesloten zijn, ook niet bij een club uit een andere reeks. In
geval van overtreding wordt de aangeslotene onmiddellijk geschorst en mag hij voor geen enkele club aantreden
totdat zijn toestand geregeld is. Het dossier wordt behandeld door de Klachtencommissie Hovese Liga.
Als de commissie moedwil van de clubs vaststelt, kunnen de uitslagen van de wedstrijden waaraan de aangesloten
speler heeft deelgenomen, veranderd worden in forfaitnederlagen.

F.

Speelgerechtigheid

Art. 15

Iedereen die ingeschreven werd als aangesloten speler van een club en in het bezit is van een lidkaart van de
Hovese Liga, mag deelnemen aan de wedstrijden van de club. Iedereen die ingeschreven werd als aangesloten
afgevaardigde van een club en in het bezit is van een lidkaart van de Hovese Liga, mag tijdens de wedstrijden van
de club plaatsnemen in de zone zoals beschreven in het spelreglement.
Elke speler mag slechts deelnemen aan een competitie georganiseerd door de Hovese Liga in het kalenderjaar dat
hij 16 jaar wordt of geworden is.

G. Verzekering

Art. 16

Elk aangesloten lid is verplicht verzekerd door de polis aangeboden via de Hovese Liga. Voor alle aangesloten
leden bij de Hovese Liga wordt de premie betaald door de Liga aan de verzekeringsmaatschappij.
Aangifte formulieren zijn van de website (www.hoveseliga.be) te downloaden.

H. Medisch attest
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Elk aangesloten lid is verplicht een geldig medisch attest voor te leggen aan de Hovese Liga vooraleer hij aantreedt
bij zijn club. Een geldig medisch attest is een standaarddocument, een onderdeel van het lidkaart
aanvraagformulier, opgemaakt door de Hovese Liga. Geen enkel ander document wordt aanvaard. Bij de
inschrijving zal elke club de medische attesten moeten bezorgen aan het bestuur.
Elk medisch attest is geldig tot de speler de leeftijd van 40 jaar bereikt. Hierop volgend moet er om de 5 jaar een
nieuw medisch attest afgeleverd worden.
Bij het opstellen van een speler, die niet in orde is met het medisch attest, kan een forfaitnederlaag toegekend
worden voor die wedstrijd(en).

I.

Vrije overgang/transfer

Art. 18

Elk aangesloten lid kan elk seizoen één keer zijn vrije overgang/transfer bekomen naar een andere club.
Volgende partijen zijn verplicht de Hovese Liga in te lichten over de vrije overgang/transfer:

de opgezegde
club;  de andere club;

het
aangesloten lid.
De opgezegde club (vertegenwoordigd door de clubverantwoordelijke) moet de Hovese Liga kennis geven van de
wil om de aansluiting van de speler/afgevaardigde met de opgezegde club te verbreken. De verbreking gebeurt
door de lidkaart in te leveren op het secretariaat van de Hovese Liga.
De andere club (vertegenwoordigd door de clubverantwoordelijke) moet de Hovese Liga kennis geven van de wil
om de speler aan te sluiten bij de club. De aansluiting gebeurt door het indienen van het lidkaart (zie art. 13).
Het aangesloten lid (de opgezegde speler) moet de Hovese Liga kennis geven van de wil om de aansluiting met de
opgezegde club te verbreken en de wil om aan te sluiten bij een andere club. De procedure van de lidkaart moet
gevolgd worden (zie art. 13) met uitzondering van het indienen van het lidkaart aanvraagformulier.
Bij geschillen dient het aangesloten lid zich te wenden tot de klachtencommissie.

J.

Disciplinaire sancties

Tegen leden

Art. 19

Het evalueren van de inbreuken die leden plegen binnen en buiten hun functie als aangesloten lid van de Hovese
Liga is voorbehouden aan de bevoegde commissie.
Mogelijke sancties:



de blaam;
schorsing tot verschijnen;  schorsing voor een bepaalde tijd; 
schorsing voor onbepaalde tijd.

Toepassing
Alle schorsingen omvatten zowel het verbod tot spelen, als het verbod tot uitoefenen van alle officiële functies
tijdens alle competities die door de Hovese Liga georganiseerd worden. Elk lid dat een inbreuk pleegt zal ten
minste vijf kalenderdagen op voorhand uitgenodigd worden te verschijnen voor de eerstvolgende
klachtencommissie. Bij niet verschijnen zal een schorsing bij verstek worden uitgesproken. De schorsingen zijn van
kracht vanaf de vermelde datum op kennisgeving mail. Nochtans, indien het gaat om ernstige feiten die strenge
maatregelen met zich meebrengen (schorsing voor lange termijn of voor onbepaalde duur, …) kan de bevoegde
commissie beslissen dat de straf onmiddellijk van kracht wordt.
Voorwaardelijke schorsing
De schorsing mag voor het geheel of voor een deel voorwaardelijk uitgesproken worden. Onder voorwaardelijke
schorsing dient te worden verstaan dat de betrokkene de straf niet dient te ondergaan, tenzij deze in de proeftijd
voor een ander, gelijkaardig feit schuldig bevonden wordt. In voorkomend geval wordt de voorwaardelijke
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schorsing effectief, onverminderd de sanctie voor dit nieuwe feit. De looptijd voor een opgelopen voorwaardelijke
schorsing blijft 3 jaar geldig.
Tegen clubs

Art. 20

Het evalueren van de inbreuken die clubs plegen binnen en buiten hun functie als aangesloten club van de Hovese
Liga is voorbehouden aan de bevoegde commissie.
Mogelijke sancties:





de blaam;
de verplichting bepaalde berichten aan haar leden en toeschouwers mee te delen;
verlies van een wedstrijd met forfait;
de uitsluiting van een ploeg uit één of meerdere competities georganiseerd door de Hovese Liga.

Tegen scheidsrechters

Art. 21

Het evalueren van de inbreuken die scheidsrechters plegen binnen en buiten hun functie van scheidsrechter is
voorbehouden aan de bevoegde commissie.
De klachtencommissie kan tegenover de scheidsrechter volgende gerechtvaardigde maatregelen en sancties
nemen:




de blaam;
de niet-aanduiding;
de schorsing voor een bepaalde of onbepaalde tijd;  ontslag.

Indien een scheidsrechter een sanctie opgelegd werd, behalve bij een blaam, verliest hij zijn hoedanigheid van
scheidsrechter en mag hij geen enkele wedstrijd leiden die georganiseerd wordt door de Hovese Liga.
Uitvoerbaarheid van de sancties

Art. 22

De uitgesproken sancties zijn uitvoerbaar op de datum bepaald door de bevoegde commissie. De bevoegde
instantie waakt over de uitvoering van de sancties. Alle sancties uitgesproken door de commissie zijn van
toepassing voor alle wedstrijden georganiseerd door de Hovese Liga.
Uit competitie zetten

Art. 23

Een ploeg kan van verdere deelname aan de competitie uitgesloten worden:





zie art. 36 [3 forfaits in 1 seizoen];
indien een club niet ten minste 81% haalt op sportiviteit;
inden een club hier zelf om vraagt;
in geval van uitzonderlijke en ernstige feiten.

Voor deze ploeg wordt een algemeen forfait uitgesproken en is het artikel 37 omtrent algemeen forfait van
toepassing.

K. Klachten en beroepen
Algemeen

Art. 24

Incidenten vermeld op het wedstrijdblad moeten noodzakelijk gevolgd worden door een scheidsrechtersverslag
dat zo snel mogelijk bij de Hovese Liga ingediend moet worden. Indien een club van mening is dat in een wedstrijd
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onregelmatigheden zijn gebeurd en zich hierdoor benadeeld voelt, moet zij, om haar rechten te vrijwaren, klacht
indienen bij de bevoegde commissie.
Het vermelden van een onregelmatigheid op het wedstrijdblad is niet voldoende. In principe worden alleen zaken
behandeld waarover een klacht rechtmatig werd ingediend of waarover een verslag werd opgemaakt. De
bevoegde commissie blijven evenwel vrij in te grijpen, zelfs indien geen klacht werd ingediend.
Vorm

Art. 25

De klachten en beroepen moeten op straffe van onontvankelijkheid:




opgemaakt worden in de Nederlandse taal en ondertekend zijn door de clubafgevaardigde en/of het
betrokken aangesloten lid;
ingediend worden binnen de vastgestelde termijn;
een uiteenzetting van de feiten inhouden, die de bevoegde commissie in staat stelt de aard van het geschil te
beoordelen en te bepalen welke personen dienen opgeroepen te worden.

Termijnen

Art. 26

Op straffe van onontvankelijkheid moeten alle klachten en beroepen worden ingediend binnen de 7
kalenderdagen. De termijn begint om 00:00 uur die volgt op de feiten welke aanleiding geven tot de klacht, of die
volgt op de uitspraak van de beslissing waartegen beroep wordt aangetekend.
Kosten

Art. 27

De kosten van het geding zijn administratieve kosten, forfaitair vastgesteld:


beroepen:

€ 100,00

De kosten voor een klacht of een beroep moet gestort worden op rekening van de Hovese Liga;
BE63743164133108.
Procedure

Art. 28

De scheidsrechtersverslagen en de geldig ingediende klachten en beroepen worden overgemaakt aan de
klachtencommissie welke de zaak op de eerstvolgende zitting brengt.
De bevoegde commissie is verplicht elke aangeslotene die betrokken is in de zaak te informeren over plaats,
datum en uur van de zitting, de aanleiding en of de aanwezigheid op de zitting verplicht dan wel facultatief is. De
oproeping wordt gericht aan de clubverantwoordelijke en aan de scheidsrechter indien zijn aanwezigheid
noodzakelijk is. De oproeping wordt ten laatste 4 kalenderdagen voor de behandeling verzonden, dag van
verzending inbegrepen.
In principe geldt dat alle belanghebbende partijen het recht hebben gehoord te worden.
De klachtencommissie en/of de beroepscommissie doet uitspraak.
De beslissingen betreffende de clubs of aangesloten leden worden beschouwd als door de partijen gekend, door
het feit dat ze werden uitgesproken. De Hovese Liga zal de betrokken partijen per mail op de hoogte brengen van
hun beslissing.
Na een uitspraak van de beroepscommissie dienen spelers, ploegen, afgevaardigden en alle andere betrokken
partijen zich neer te leggen bij de beslissing. Er zijn geen verdere procedures meer mogelijk.

L.

Schikkingen in verband met de competities
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Rechtspraak

Art. 29

De clubs en hun leden die deelnemen aan de competities georganiseerd door de Hovese Liga, vallen onder de
rechtspraak van het bestuur en de klachtencommissie van de Hovese Liga. De statuten en reglementen van de
Hovese Liga zijn op hen van toepassing.
Afwezigheid van de officiële scheidsrechter

Art. 30

Bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter of wanneer de scheidsrechter niet meer in staat is zijn
opdracht uit te voeren, zijn de bepalingen van regel 5, artikel 8 van de spelregels van toepassing.
Scheidsrechtersverslagen

Art. 31

De scheidsrechters zijn verplicht verslag uit te brengen over al de onregelmatigheden die zich voordeden tijdens
de wedstrijden die zij geleid hebben: incidenten, brutaal spel, wangedrag, uitsluiting van spelers of
afgevaardigden, staking van de wedstrijd, niet aanvangen van de wedstrijd, berispelijke houding van
toeschouwers, enz...
Het verslag wordt opgesteld op een daartoe bestemd formulier zo snel mogelijk overgemaakt aan de Hovese Liga.
Wedstrijdblad

Art. 32

Principe
Voor alle officiële wedstrijden moeten beide clubs een officieel wedstrijdblad invullen. Bij het ontbreken van een
officieel wedstrijdblad moet een vervangen document met daarop de gegevens van de wedstrijd, namen,
geboortedata en de rugnummers van de spelers genoteerd, ter beschikking zijn van de scheidsrechter.
Formaliteiten
Het wedstrijdblad moet voor het voorziene officiële aanvangsuur van de wedstrijd worden ingevuld en ter
beschikking gesteld worden van de scheidsrechter. Er dient steeds in hoofdletters geschreven te worden.
Het wedstrijdblad wordt gecontroleerd en aangevuld door de scheidsrechter. Het wedstrijdblad wordt in de
kleedkamer van de scheidsrechter bewaard tijdens de wedstrijd.
In geval van forfaitverklaring op het speelveld of in geval de wedstrijd door de scheidsrechter wordt uitgesteld
wegens ongeschiktheid of onbespeelbaarheid van het speelveld, moet het wedstrijdblad de namen van de
aanwezige spelers en/of afgevaardigden van beide ploegen vermelden.
Iedere doorhaling, overschrijving of toevoeging moet door de scheidsrechter goedgekeurd en geparafeerd
worden.
Op het wedstrijdblad worden genoteerd:

naam, voornaam, geboortedatum van spelers en
afgevaardigden; 
de eventuele opmerkingen van de
scheidsrechter.
Al deze inschrijvingen moeten door de kapiteins van beide ploegen ondertekend worden. De scheidsrechter
ondertekent het wedstrijdblad wanneer het wordt afgesloten.
Wanneer een club een klacht op het wedstrijdblad laat inschrijven door de scheidsrechter, ontslaat dit haar niet
van de verplichting om die klacht in te dienen volgens de vastgestelde vorm en binnen de bepaalde termijn.
Bestemming
Het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd moet zo snel als mogelijk door de scheidsrechter aan de Hovese Liga
bezorgd worden.
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Art. 3
Kledij van de spelers

3

De spelers zijn verplicht de uitrusting te dragen zoals bepaald in de spelregels regel 4, artikels 1, 2, 3 en 4. In geval
van inbreuk wordt de uitrusting beschouwd als niet conform en kan de wedstrijd geen aanvang of voortzetting
vinden en verliest de in gebreke blijvende ploeg de wedstrijd met forfait.
Iedere club is er toe gehouden gedurende het hele seizoen aan te treden in de kleuren zoals opgegeven bij
inschrijving. Afwijkende kleuren dienen aanvaard te worden indien ze geen verwarring opleveren met de kleuren
van de tegenstrever.
De uitrusting mag geen enkel politiek, godsdienstig, ideologisch of onbetamelijk karakter hebben.
Wanneer in een officiële wedstrijd de bekendgemaakte kleuren van beide ploegen identiek zijn of aanleiding tot
verwarring kunnen geven, moet de scheidsrechter de spelers van de thuisclub verplichten shirts van een andere
kleur te dragen.
De thuisclub wordt aangeraden steeds twee uitrustingen in verschillende kleuren ter beschikking te hebben, om
onnodige forfaits te vermijden.
Organisatie van een wedstrijd

Art. 34

De eerst vermelde ploeg in de kalender wordt beschouwd als de thuisploeg.
In het geval dat de thuisclub niet beschikt over een reglementaire bal zoals voorzien in de spelregels, en de
bezoekende ploeg weigert een reglementaire bal ter beschikking te stellen, zal het geval behandeld worden door
de klachtencommissie waarbij een forfait zal uitgesproken worden in het nadeel van de thuisclub.
De beide ploegen zorgen voor hun eigen verfrissing. De regels die eigen zijn aan de sporthal waar de wedstrijd
doorgaat, moeten steeds strikt gerespecteerd worden door beide ploegen.
Indien op het officiële aanvangsuur de zaal bezet is, moet door beide ploegen en de scheidsrechter gewacht
worden. Dit mag geen aanleiding geven tot uitstellen van het vervullen van de voorziene formaliteiten.
In geval een ploeg aantreedt zonder rugnummers mag de wedstrijd niet aangevat worden en moet de
scheidsrechter een verslag opmaken.
Uitstellen van wedstrijden

Art. 35

Principe
Om het regelmatig verloop van de competities en de goede gang van zaken bij de organisatie te vrijwaren, dienen
kalenderwijzigingen tot een strikt minimum beperkt te worden. De competitieleiding behoudt zich dan ook het
recht voor om aanvragen in die zin af te wijzen.
Voorwaarden
Op aanvraag van de club:




Een wedstrijd kan slechts verplaatst worden mits instemming van de tegenstrever.
De wedstrijdaanvraag moet minimum 4 weken voor de wedstrijd of de voorziene datum bij de
competitieleiding aankomen.
De administratieve kosten, forfaitair vastgesteld op € 50 moeten betaald zijn door de aanvragende club voor
de aanvang van de uitgestelde wedstrijd.

Onbeschikbaarheid van de sporthal
Wanneer de sporthal wegens een geval van overmacht niet beschikbaar is, worden de betrokken clubs zo spoedig
mogelijk op de hoogte gebracht door de competitieleiding.
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Art. 3
Uitstel door de scheidsrechter
De scheidsrechter mag een wedstrijd uitstellen indien hij van oordeel is dat het speelveld ongeschikt of
onbespeelbaar is. Wanneer hij deze beslissing neemt, moet een verslag worden opgemaakt.
Vaststellen van data voor uitgestelde of te herspelen wedstrijden

6

Uitgestelde of te herspelen wedstrijden moeten worden gespeeld binnen de kortst mogelijke termijn, te bepalen
door de competitieleiding. De beoordeling van de geschiktheid van de nieuwe datum ligt bij de competitieleiding.
De competitieleiding moet de betrokken clubs in kennis stellen van de nieuwe datum en uur.
De opnieuw geplande wedstrijd kan in geen geval meer worden uitgesteld. Deze wordt dan als forfait aanzien
tegen de ploeg die niet aanwezig was.
Forfait

Art. 37

Gedeeltelijk forfait
Het niet aanvangen van een officiële wedstrijd moet ten minste 24 uur voor het officiële aanvangsuur van de
wedstrijd verwittigd worden. De ploegafgevaardigde verwittigt het secretariaat van de Hovese Liga telefonisch op
het nummer 0473 63 13 21 of via e-mail op het adres hovesliga@live.be.
Een ploeg die in een officiële wedstrijd niet aantreedt, niet mag aantreden wegens een inbreuk op de reglementen
of niet tijdig verwittigt, wordt bestraft met het verlies van de wedstrijd met forfait en een boete waarvan het
bedrag en de modaliteiten hieronder worden bepaald.




Tijdig aangekondigd forfait: € 65,00.
Niet of niet tijdig aangekondigd forfait: € 100,00.
Deze beslissingen worden ambtshalve genomen door de bevoegde commissie.

Algemeen forfait
Wanneer een club tijdens een competitie georganiseerd door de Hovese Liga algemeen forfait geeft/krijgt,
vervallen de uitslagen van de lopende seizoenshelft. De kosten van een algemeen forfait zijn administratieve
kosten, forfaitair vastgesteld en bedragen € 250.
Drie forfaits tijdens hetzelfde seizoen
Wanneer een ploeg in de loop van hetzelfde seizoen gesanctioneerd wordt met een derde forfait wegens één van
volgende redenen:





niet te zijn opgekomen voor een wedstrijd georganiseerd door de Hovese Liga, ook in geval van voorafgaande
verwittiging;
de wedstrijd georganiseerd door de Hovese Liga niet hebben kunnen aanvangen op het voorziene tijdstip
wegens een inbreuk op de reglementen;
geweigerd hebben aan te treden;
indien de club haar financiële verplichtingen t.o.v. de Hovese Liga niet tijdig nakomt. kan een algemeen forfait
uitgesproken worden en is artikel 37 (algemeen forfait) van toepassing.

Spelweigering
Iedere ploeg die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter wordt als forfait gevend
beschouwd. Indien beide ploegen om één of andere reden weigeren de wedstrijd te spelen, verliezen beide met
forfait.
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Art. 3

M. Reglement voor het kampioenschap Hovese Liga
Organisatie

Art. 38

Ieder seizoen richt de Hovese Liga een kampioenschap in. Op basis van het aantal ingeschreven ploegen, en de
beschikbaarheid van de sporthal, worden één of meerdere reeksen gevormd. De spelregels van de Hovese Liga
zijn van toepassing.
Formaliteiten

9

Voor de kampioenschappen moeten de clubs jaarlijks hun inschrijving aan de competitieleiding overmaken en dat
voor de uiterste datum die bepaald wordt door de Hovese Liga. De clubs waarvan de inschrijving niet binnen de
voorziene termijn bij de Hovese Liga toekomt, kunnen geweigerd worden deel te nemen aan de
kampioenschappen.
Samenstelling van de reeksen

Art. 40

De reeksen worden door de competitieleiding samengesteld. Voor de samenstelling van de reeksen en het
opmaken van de kalender kunnen de clubs, via het inschrijvingsformulier, hun wensen aan de competitieleiding te
kennen geven, die er in de mate van het mogelijke rekening mee houdt. De beslissing van de competitieleiding is
zonder verhaal.
Rangschikking

Art. 41

Algemeenheden
De kampioenschappen worden gespeeld in heen- en terugwedstrijden. Aan iedere wedstrijd zijn twee punten
verbonden: ze worden verworven door het winnend team of, in geval van gelijk spel, onder de twee ploegen
verdeeld. De ploeg die over het totaal van de wedstrijden van haar reeks de meeste punten behaalt, wordt eerste
gerangschikt.
Wanneer verschillende ploegen evenveel punten bekomen, worden ze in de rangschikking gescheiden door
achtereenvolgens in aanmerking te nemen:




grootst aantal gewonnen wedstrijden;
doelsaldo (voor – tegen);
aantal gemaakte goals

Dit geldt echter niet voor de eerste plaats in het kampioenschap. Dan wordt rechtstreeks een testwedstrijd
gespeeld.
Opmaken en bekendmaken van de rangschikkingen
De rangschikkingen worden opgemaakt door de competitieleiding en per mail bezorgd aan de
clubverantwoordelijken.
Stijgen naar andere reeks / starten met negatief aantal punten

Art. 42

Wanneer een ploeg 2 jaar na elkaar kampioen is in dezelfde reeks moet deze ploeg in het 3 de jaar met min punten
het seizoen aanvangen, indien ze niet naar een hogere reeks gaan.

Hovese Liga – Organiek Reglement – Uitgave: 08/2020

12

Art. 3
Deze mindering wordt als volgt berekend:





De punten die de ploeg voor heeft op de 2de gerangschikte gedurende de 2 jaar dat zij kampioen werden
worden bij elkaar geteld.
Er wordt steeds met minimum min 6 punten gestart.
Van de bijeengetelde punten wordt er per 4 punten verschil nog eens extra 2 min punten bijgevoegd bij de
standard van min 6.
Indien het saldo geen 4 punten bedraagt vervallen deze.

Voorbeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaar 1 kampioen met 10 punten voorsprong op de 2de
Jaar 2 kampioen met 3 punten voorsprong op de 2de
Totaal verschil voor deze 2 jaar is 13 punten
Steeds aanvangen met min 6 (dus 13 – 6 = 7 restpunten)
Telkens bij een schijf van 4 punten min 2 bijvoegen bij de min 6
In dit geval is dit 1 maal min 2 punten bij te voegen ( saldo is 7 – 4 = 3)
Resterend saldo is minder dan 4, dus vervallen deze restpunten
De ploeg in kwestie zal dus met min 8 punten beginnen aan het 3de seizoen
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Testwedstrijden

Art. 43

De competitieleiding bepaalt de modaliteiten van de testwedstrijden, stelt de data en de aanvangsuren vast. De
ploegen die in aanmerking komen voor het spelen van een testwedstrijd, zijn verplicht deel te nemen. De
bepalingen van het Organiek Reglement betreffende een algemeen forfait, zijn van toepassing. De scheidsrechter
wordt door de aanduidingsverantwoordelijke aangeduid.
Scheidsrechters

Art. 44

De scheidsrechters voor de wedstrijden van het kampioenschap worden aangeduid door de
aanduidingsverantwoordelijke van de Hovese Liga. Het is mogelijk dat een tweede scheidsrechter wordt
aangeduid die fungeert als assistent-scheidsrechter.
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