PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
Recreatief veldvoetbal
Planning kampioenschappen 2019 – 2020
MODALITEITEN
RECREATIEF VOETBAL EERSTE PLOEGEN – art. V1570
RECREATIEF VOETBAL RESERVEN – art. V1570
RECREATIEF VOETBAL VETERANEN – art.V1570
RECREATIEF VOETBAL VROUWEN – art. V1589
I. Regels voor de reekssamenstelling
a. RECREATIEF VOETBAL EERSTE PLOEGEN – verplicht op zondag (11u-15u)
Het Provinciaal Comité zal, conform art. V1526, in de recreatieve competitie eerste ploegen
strikt de regel toepassen dat in het geval dat een ploeg 5 forfaits geeft in het seizoen of 3
achtereenvolgende forfaits, zij zal worden beschouwd als hebbende algemeen forfait
gegeven.
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch
nodig kan dit ook 10, 11, 12 of 13 zijn.
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal
inschrijvingen.
Alle eerste ploegen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in principe in
aanmerking om te stijgen en te dalen.
1 RECR.: 2 dalers
2 RECR. *: 2 stijgers en 2 dalers
3 RECR. A & B *: 1 stijger en 2 dalers in iedere afdeling
4 RECR. A & B: 2 stijgers
*Opmerking: De 12 de gerangschikte van 2 RECR. speelt een supplementaire wedstrijd
tegen de winnaar van de rangschikkingswedstrijd tussen de tweede gerangschikten van 3
RECR. A en 3 RECR. B. De winnaar van deze supplementaire wedstrijd speelt volgend
seizoen in 2 RECR., de verliezer in 3 RECR.

Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli volgens art. V1532.
Er wordt voor deze categorie een bekercompetitie ingericht. De bekerreglementen worden
opgelijst in een afzonderlijk document.
b. RECREATIEF VOETBAL RESERVEN – verplicht op zondag (9u30-15u)
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch
nodig kan dit ook 10, 11, 12 of 13 zijn.
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal
inschrijvingen.
NB: Deze reeksen mogen niet verward worden met de “gewestelijke reservencompetities”
in het gewestelijk voetbal voorzien in artikel V1568.

c. RECREATIEF VOETBAL VETERANEN – verplicht op zondag (9u30-15u)
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch
nodig kan dit ook 10, 11, 12 of 13 zijn.
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal
inschrijvingen.
De spelers dienen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 35 jaar bereikt te hebben.
Toelating wordt verleend om 4 spelers in te schrijven op het wedstrijdblad die op de dag
van de wedstrijd minstens 30 jaar zijn.
Er wordt voor deze categorie een bekercompetitie ingericht. De bekerreglementen worden
opgelijst in een afzonderlijk document.
NB: Deze reeksen mogen niet verward worden met de “bijzondere reservencompetities” in
het gewestelijk voetbal voorzien in artikel V1568.
d. RECREATIEF VOETBAL VROUWEN
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 12 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch
nodig kan dit ook 10, 11, 13 of 14 zijn.
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal
inschrijvingen.
Keuze van het aanvangsuur voor de thuiswedstrijden:
Vrijdag: 19u - 20u30
Zaterdag: 9u30 - 20u
Zondag: 9u30 – 15u

Er wordt voor deze categorie een bekercompetitie ingericht. De bekerreglementen worden
opgelijst in een afzonderlijk document.
II. Wijzigingen aan de kalender
Recreatieve 1 ste ploegen
Verzoeken tot wijziging aan de kalender dienen na onderling akkoord minstens 4
werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd via E-Kickoff gericht te worden aan het
provinciaal secretariaat.
Aanvragen die niet tijdig worden ingediend zullen door het Provinciaal organisatiecomité
geweigerd worden. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk in extreme gevallen van
overmacht.
Het achteruitstellen van wedstrijden wordt in geen geval toegestaan, behalve indien de
wedstrijd wordt gespeeld tijdens hetzelfde W.E. (zat.-zond.-maand.). Behoudens in
uitzonderlijk gemotiveerde gevallen, die tot de discretionaire bevoegdheid van het
Provinciaal organisatiecomité behoren en niet vatbaar zijn voor verhaal, kan hiervan
afgeweken worden.
Indien de wedstrijden worden vervroegd naar een avond in de week, dienen de clubs er
rekening mee te houden dat zij over een goedgekeurde lichtinstallatie moeten beschikken.
De wijzigingen zijn terug te vinden op de website www.voetbalvlaanderen.be
Recreatieve ploegen reserven, veteranen, vrouwen
Verzoeken tot wijziging aan de kalender dienen na onderling akkoord minstens 4
werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd via E-Kickoff gericht te worden aan het
provinciaal secretariaat.
Voor de wedstrijden zonder aanduiding van scheidsrechters, bedraagt de termijn minstens
2 werkdagen.
Aanvragen die niet tijdig worden ingediend zullen door het Provinciaal organisatiecomité
geweigerd worden. Op deze regel zijn uitzonderingen mogelijk in extreme gevallen van
overmacht.

Het achteruitstellen van wedstrijden wordt toegestaan, mits onderling akkoord van beide
ploegen, tot uiterlijk 30 april 2019.
Indien de wedstrijden worden verplaatst naar een avond in de week, dienen de clubs er
rekening mee te houden dat zij over een goedgekeurde lichtinstallatie moeten beschikken.
De wijzigingen zijn terug te vinden op de website www.voetbalvlaanderen.be

III. Bijkomende inschrijvingen van een ploeg
Bijkomende inschrijvingen kunnen worden aanvaard mits dit organisatorisch nog mogelijk
is.
Het inschrijven van een bijkomende ploeg kan tot en met zondag 16 september 2018 en
deze elftallen kunnen nog "met klassement" deelnemen aan de competitie.
De bijkomende ploegen waarvoor de inschrijving na zondag 16 september 2018 op het
secretariaat toekomen kunnen nog aan de competitie deelnemen maar dan "zonder
klassement".
IV. Afgelasten van wedstrijden
Alle informatie in verband met het afgelasten van wedstrijden is terug te vinden op de
websitewww.voetbalvlaanderen.be of op de app Best of Belgian Football of kan beluisterd
worden op het telefoon nr. 0900/00081.
Kampioenschapswedstrijden zonder stijgen en dalen (reserven, dames, veteranen)
De afzonderlijk uitgestelde (algemeen of ter plaatse afgelaste) wedstrijden worden niet
terug geprogrammeerd door het Provinciaal organisatiecomité. Dit kan wel steeds in
onderling overleg.
Vriendschappelijke wedstrijden
Bij een algemene afgelasting zijn de vriendschappelijke wedstrijden inbegrepen.
De uitgestelde vriendschappelijke wedstrijden worden niet teruggeplaatst door het
Provinciaal organisatiecomité. Zij moeten dus opnieuw aangekondigd worden.
Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein mogen wel gespeeld
worden.

V. KALENDERS – UREN DER WEDSTRIJDEN
De winterperiode loopt vanaf de eerste zondag van november tot en met de laatste zondag
van januari. Tijdens deze periode wordt de aftrap voor de zaterdag- en zondagwedstrijden
die gepland zijn om 15.00u voorzien om 14:30u.
De clubs waarvan de terreinverlichting geschikt werd bevonden, kunnen de aftrap in de
winterperiode weliswaar voorzien om 15u.
Het Provinciaal organisatiecomité kan de clubs verplichten wedstrijden te betwisten op
andere dagen dan de zaterdagen of zondagen.

