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2.1

Algemene Vergadering.
Ieder effectief lid of club, die voldoet aan alle verplichtingen VSF, mag voorstellen indienen
bij de gewestraad. Dit dient schriftelijk, duidelijk, gemotiveerd en goed omschreven te
worden gericht aan de gewestraad. Deze voorstellen zullen worden behandeld op de
eerstvolgende gewestraad. Het voorstel dient gedateerd te zijn en ondertekend door
minstens twee leden.
Na overleg zal worden beslist door de gewestraad of dit voorstel zal worden opgenomen in
de reglementering of al dan niet zal worden voorgelegd op de Alg. Vergadering.

3.2.6 Lidmaatschap - Clubschulden.
Begin juni krijgt elke club een overzicht van haar openstaande schulden uit het afgelopen
seizoen. Deze dienen vereffend te zijn vóór 15 juli, op het rekeningnr. : 390-0801615-62 ten
name van VSF – Oost-Vlaanderen, zoniet wordt er een administratieve kost aangerekend
van 20,00 Euro.
Een verrekening van eventuele tegoeden zal worden teruggestort door VSF O.Vl. eind
oktober/begin november van het lopende seizoen.
3.2.8 Lidmaatschap - Clubrechten
Om toch de clubrechten van het afgelopen seizoen te kunnen blijven behouden, bestaan
slechts volgende mogelijkheden :
3.2.8.1 Wanneer een ploeg in zijn geheel van de lokaalhouder en het clubbestuur de
schriftelijke toelating krijgt om de snookeractiviteiten met eventueel behoud van
afdeling of reeks, elders te gaan beoefenen.
Met dien verstande dat dit team in zijn totaliteit het volgende snookerseizoen in de
reeks dienen aan te treden waarop zij na het laatste seizoen aanspraak maakten, en
waarbij in elke wedstrijd MINSTENS 2 spelers van dit team dienen aan te treden.
Uitzonderingen dienen steeds aangevraagd en goedgekeurd te worden door het
dagelijks bestuur van VSF O.Vl.
Indien deze voorwaarden niet worden vervuld kan de club, welke afstand van deze
reeks heeft gedaan, deze plaats in de zelfde afdeling het volgende seizoen terug
opeisen.
3.2.8.2 Wanneer een club weigert reeksafstand te doen van een team dat in zijn totaliteit
de club verlaat, en de club vult nadien geen team in voor deze afdeling, waardoor
zich problemen stellen bij opmaak van de reeks(en), dan zal de RvB VSF O.Vl. de
gepaste sancties nemen zoals voorzien in het HR VSF, 7.4.
3.2.9 Lidmaatschap - Waarborgen
Bij aansluiting van de vereniging dient men een éénmalige waarborg te betalen van €
125,00. Jaarlijks dient een clubbijdrage-waarborg ten bedrage van € 100,00 te worden
gestort. Deze betaling dient steeds te gebeuren uiterlijk 15 mei, zoniet wordt er een
administratieve kost aangerekend van 20,00 Euro.

2

3.2.12 Lidmaatschap - Scheidsrechters
Zie H.R. VSF
Nota : Een officiële scheidsrechter is iemand die in het bezit is van een geldige GSC-licentie.
3.3.5 Lidmaatschap - Lidkaart
Leden moeten jaarlijks een lidgeld betalen en als bewijs van lidmaatschap ontvangt elk lid
een lidkaart. Een speler is reglementair slechts speelgerechtigd indien hij/zij een geldige
lidkaart of, bij gebrek hiervan, zijn/haar identiteitskaart kan voorleggen. In dit laatste geval
wordt deze wedstrijd wel onder voorbehoud gespeeld.
3.3.6 Lidmaatschap - Openstaande schulden
Alvorens enige inschrijving voor het komende seizoen definitief aanvaard wordt dienen alle
uitstaande schulden vereffend te zijn, indien dit niet het geval is zal men niet toegelaten
worden op de algemene vergadering.
Het gebeurlijk niet hernieuwen van de inschrijving betekent voor clubs, ploegen, spelers
en/of scheidsrechters geen kwijtschelding van schulden.
3.4.5 Lidmaatschap - Lidgelden
Naast het aansluitingsgeld van de club is men per ingeschreven ploeg in competitie een
bijkomende bijdrage verschuldigd. De Raad van Bestuur VSF bepaalt deze bedragen jaarlijks
in de loop van de maand mei. Samen met de clubbijdrage moet de betaling van de
ploegenbijdrage gebeuren uiterlijk 15 juli
VOOR HET SEIZOEN 2008 – 2009 WERDEN DE BEDRAGEN VAN DE LIDGELDEN ALS VOLGT BEPAALD :
INSCHRIJVING CLUB :
INSCHRIJVING PER PLOEG :
INSCHRIJVING PER SPELER :
JEUGDSPELERS MINDER DAN 16 JAAR :
VETERANEN REEDS LID :
VETERANEN PER PLOEG :

€ 75,00
€ 24,00
€ 35,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 15,00

JAARLIJKSE WAARBORG :
€ 100,00
EENMALIGE WAARBORG :
€ 125,00
REGLEMENTENBOEKJE :
€ 4,00
KALENDERBOEKJE (indien voorhanden)
€ 1,00
(per aangesloten team zal door het gewest gratis 1 boekje ter beschikking worden gesteld).
DE LIDGELDEN DIENEN GESTORT TE WORDEN OP REKENINGNUMMER : 390-0801615-62
TEN NAME VAN : VSF – OOST-VLAANDEREN EN DIT VOOR 25 JULI VAN HET KOMENDE SEIZOEN.
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4.2

Specificaties voor de reeksen
4.2.1

Een reeks bestaat uit maximum 16 ploegen.

4.2.2

Alle wedstrijden worden op maandag- , dinsdag- of woensdagavond gepland.

4.2.2.1 Een wedstrijd zal worden gespeeld op minstens 2 snookertafels en elke speler zal :
In Ere en 1ste afdeling : 2 frames spelen tegen elke speler van de andere ploeg.
In 2de en 3de afdeling : 2 frames tegen de eerste tegenstander en 1 frame tegen 2°
en 3° tegenstander.
4.2.2.2 Bij alle wedstrijden is het dragen van snookerkledij, zoals vermeld in het Algemeen
Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse SnookerFederatie, hoofdstuk 5,
verplicht. Uitzondering : Ondervest/gilet en strik/das zijn toegelaten, doch niet
verplicht.
4.2.3 Ploegenklassement
a) Bij de opmaak van de ploegenrangschikking gelden volgende regels : 1 punt per
gewonnen frame ;
b) In ere- en eerste afdeling wordt naar achttien ( 18 ) frames gespeeld ;
c) In 2de en 3de afdeling wordt naar twaalf (12) frames gespeeld.
4.2.3.1 Reeksen
Als basis voor de samenstelling van de verschillende reeksen gelden primair altijd de
eindresultaten van het vorige seizoen. Na het volledig afsluiten van de interclubcompetitie
zullen ploegen promoveren naar een hogere afdeling, in dezelfde afdeling worden
onderverdeeld, of degraderen naar een lagere afdeling. Als er bij het samenstellen van een
reeks of afdeling ploegen mochten wegvallen, die het vorige seizoen deel uitmaakten van
die bepaalde reeks of afdeling, dan kunnen zij worden vervangen door de volgende hoogst
gerangschikte(n) van het vorig seizoen, evenwel ligt de uiteindelijke beslissing voor de
samenstelling van de reeks bij het gewest.
STIJGEN EN DALEN
Geen rekening houdende met het feit dat er volgend seizoen meer of minder teams zullen
ingeschreven zijn, wordt dit als volgt bepaald (zie ook H.R. VSF artikel 4.6):
4.2.3.2 Degradatie.
Na volledige afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen
degraderen naar een lagere afdeling, dit is van toepassing in het seizoen 2008 – 2009 :
Ere afdeling :
1e afdeling :
2e afdeling :

De vier laagst gerangschikte ploegen degraderen naar 1e afdeling (4) ;
De drie laagst gerangschikte ploegen van elke reeks degraderen naar 2e
afdeling (6) ;
De drie laagst gerangschikte ploegen van elke reeks + de slechtst
geplaatste 13e uit de drie reeksen degraderen naar 3e afdeling (10).
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4.2.3.3 Promotie.
Na volledige afsluiting van de interclubcompetitie, zullen per afdeling een aantal ploegen
promoveren naar een hogere afdeling, dit is van toepassing in het seizoen 2008 – 2009 :
1e afdeling

:

2e afdeling

:

3e afdeling

:

De twee hoogst gerangschikte ploegen van elke reeks promoveren naar
ere-afdeling (4) ;
De twee hoogst gerangschikte ploegen van elke reeks promoveren naar
1e afdeling (6) ;
De twee hoogst gerangschikte ploegen van elke reeks promoveren naar
2eafdeling (10).

Op deze regel kan echter afgeweken worden, en dit naar aanleiding van het aantal
ingeschreven teams voor het seizoen dat er op volgt, zodat een evenwichtige
reeksindeling behouden blijft.

4.2.4.3 Reeksafstand
Elk seizoen zal VSF O.Vl., na het opmaken van de eindstand, deze overmaken aan de
clubs, en hierbij meedelen welke ploegen promoveren en welke de kandidaat-opvolgers
zijn.
Als men vrijwillig afstand wil doen van promotie dan dient men voor 1 juni een schrijven,
uiteraard met een motivering, aan het gewestelijk secretariaat te zenden. Mits
goedkeuring kan een vrijgekomen plaats in principe worden opgevuld met de best
geplaatste stijger, evenwel ligt de uiteindelijke beslissing voor de samenstelling van de
reeks bij het gewest.

4.2.4.4 Play-off’s
Voor het komende seizoen worden er geen play-offs voorzien.

4.2.4.5 Ploegen gelijk in de eindstand
Er worden géén eindronden gespeeld .
In afnemende mate van belangrijkheid zal met het volgende rekening gehouden worden :
1)
2)
3)

Het aantal gewonnen frames ;
Het aantal gewonnen wedstrijden ;
De onderlinge uitslagen tussen de ploegen.
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4.5

Interclubcompetitie - Geldigheid van een wedstrijd.
a) In principe start men om 20u00. Een speling van vijftien minuten (15') wordt echter
toegestaan zodat er om 20u15 zeker moet gestart worden en dit met minstens twee
(2) spelers per ploeg.
De derde speler zal ten laatste om 20u30 in het lokaal aanwezig zijn.
Zoniet zal hij/zij voor de betreffende wedstrijd niet meer kunnen aantreden en wordt
de ploeg als onvolledig beschouwd.
NOTA: Als juiste tijd geldt de sprekende klok. (tel: 1200)
b) De tafels zullen vijftien minuten (15') vóór aanvang van de wedstrijd vrij zijn voor de
bezoekers. Zij zullen full-size afmetingen hebben en in goede staat verkeren. De
temperatuur in het lokaal zal behaaglijk zijn en lawaai zal tot een strikt minimum aan
decibels beperkt worden. De thuisploeg is verantwoordelijk voor het bewaren van een
serene sfeer. Dit houdt in : het weren van luidruchtige toeschouwers en decibels.
c)

4.13

Een terzake falende ploeg verliest met forfait en de overeenkomstige administratieve
kosten zullen in rekening gebracht worden.

Speeldagen.
Elke wedstrijd zal steeds gespeeld worden op de door het secretariaat voorziene datum.
Elke wedstrijd, met uitzondering van de eerste twee speelweken, die zonder voorafgaande
aanvraag bij de interclubverantwoordelijke, VERSTRAETEN EDDY, wordt uitgesteld en niet
gespeeld wordt op de datum vastgelegd in de officiële kalender, zal beschouwd worden als
een nulwedstrijd waarbij beide ploegen een gespeelde wedstrijd zal worden aangerekend
doch waar beide ploegen nul punten voor toegekend krijgen, om het even of dit al dan niet
met onderling akkoord gebeurde.
UITZONDERING : ZIE ARTIKEL 4.13 H.R. VSF

4.14

Verdagen van wedstrijden
4.14.1 Voor de wedstrijden van speelweek 1 en 2 – waarvoor geen voorafgaande
aanvraag nodig is – : deze MOETEN gespeeld zijn ten laatste speelweek 10 ! Beide
ploegen zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van een datum en moeten de
interclub-verantwoordelijke op de hoogte brengen van dit uitstel èn de
afgesproken datum, hetzij schriftelijk, via fax of e-mail. Geen uitslag/wedstrijdblad
na deze sperperiode betekent onvoorwaardelijk dat deze wedstrijd als een
nulwedstrijd zal worden aangerekend en waar beide ploegen nul punten voor
toegekend krijgen, om het even of dit al dan niet met onderling akkoord gebeurde.
4.14.2 Aanvragen tot het verdagen van wedstrijden dienen ALTIJD schriftelijk te gebeuren
(brief, fax of mail mèt leesbevestiging !) en dienen vóór de geplande speeldatum
toe te komen bij het secretariaat (zie gegevens hieronder).
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De vragende partij dient hierbij steeds de reden van zijn verzoek te vermelden,
evenals (enkele) data waarop de wedstrijd zou kunnen doorgaan. De tegenpartij
dient zich eveneens schriftelijk (zie boven) akkoord te verklaren en de data die hen
past mede te delen. Bij niet akkoord van de tegenpartij zal de wedstrijd op de
geplande datum van de officiële kalender moeten doorgaan.
ZONDER SCHRIFTELIJK BERICHT VAN BEIDE PARTIJEN WORDEN GEEN WEDSTRIJDEN VERPLAATST !
Een verplaatste wedstrijd naar latere datum, dient steeds binnen de 20 dagen na de
voorziene speeldatum afgewerkt te zijn. Een eventuele afwijking van die 20-dagen-regel
kan enkel in uitzonderlijke gevallen en mits expliciete goedkeuring van het dagelijks
bestuur VSF O.Vl.
Bij eventuele goedkeuring hiervan, zal het dagelijks bestuur VSF O.Vl. in samenspraak met
beide partijen een datum vastleggen.
Het team dat op de door het dagelijks bestuur vastgelegde datum afwezig blijft, zal bestraft
worden met een forfaitnederlaag + bijhorende administratieve bestraffing.
Gegevens secretariaat :
Fax : 0032 9 296 11 01

Mail : vautovl@skynet.be

TELEFONISCHE AANVRAGEN ZULLEN NIET TOEGESTAAN WORDEN !
4.18. Interclubcompetitie - Onvolledig team.
Indien een ploeg met slechts twee (2) of met één gerechtigde speler aantreedt wordt deze
ploeg aanzien als onvolledig. De betreffende wedstrijd wordt wèl als geldig beschouwd.
Indien slechts één (1) gerechtigd speler aantreedt zal dit voor de falende ploeg in een
forfaitscore resulteren.
De aangetreden speler heeft wèl het recht zijn/haar frames te spelen in functie van het
individueel klassement. In beide gevallen worden administratieve kosten aangerekend .
4.22. Interclubcompetitie - Uitslagen.
Ten laatste de donderdag van de betreffende speelweek dienen de UITSLAGEN VAN DE
GESPEELDE WEDSTRIJDEN binnen te zijn bij de interclubverantwoordelijke :
Dhr VERSTRAETEN EDDY
Lisbloemstraat 5 – 9000 Gent
e-mail : vautovl@skynet.be
fax : 0032 9 296 11 01
Ten laatste op de vrijdag van de week die volgt op de betreffende speelweek dienen de
WEDSTRIJDBLADEN binnen te zijn bij de interclubverantwoordelijke :
Dhr VERSTRAETEN EDDY
Lisbloemstraat 5 – 9000 Gent
e-mail : vautovl@skynet.be
fax : 0032 9 296 11 01
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De clubs die hierbij in gebreke blijven en waarvan de wedstrijdbladen NIET op de gestelde
termijn binnen zijn, zullen, per ontbrekend wedstrijdblad, administratief bestraft worden.
Elke ploeg is verantwoordelijk voor het bijhouden van de wedstrijdbladen van de
wedstrijden gespeeld op verplaatsing en dit voor de gehele duur van de lopende
competitie. Deze kunnen steeds, in geval van betwisting of als steekproef worden
opgevraagd door de GTC of interclubverantwoordelijke. Bij het ontbreken of niet kunnen
voorleggen zal dit team administratief bestraft worden met als mogelijke bestraffing tussen
de € 50,00 en € 150,00 per geval en naargelang de ernst van overtreding.
4.22.1. Interclubcompetitie Veteranen
Zie bijlage 1.
4.24

Interclubcompetitie - Arbitrage
(a)

In principe worden de wedstrijden gespeeld op twee tafels en worden geleid door
de spelers onderling.

(b)

Indien beide ploegen in samenspraak beslissen om toch op drie tafels te spelen, is
dit toegestaan.

(c)

Indien er betwisting ontstaat rond de spelregels en in de zaal zijn officiële
scheidsrechters aanwezig, dan beslist de scheidsrechter met de hoogste graad. Zijn
zij gelijk in graad, dan liggen beslissingsrecht èn verantwoordelijkheid
achtereenvolgens bij :
- een neutraal scheidsrechter ;
- de scheidsrechter der bezoekers ;
- de scheidsrechter van de thuisploeg.

NOTA:

- Een "officieel" scheidsrechter is elke persoon die een geldige licentie kan
voorleggen.
- Een "neutraal" scheidsrechter is een officieel scheidsrechter die niet tot een
van beide ploegen behoort.

OPMERKING:
Een in het lokaal aanwezige scheidsrechter, die niet rechtstreeks bij de leiding van een
wedstrijd betrokken was, zal uitsluitend tussenkomen bij een betwisting rond de
spelregels en dit enkel op uitdrukkelijk verzoek.
Hij/zij zal enkel kunnen oordelen aan de hand van een stilliggende fase in het spel.
Is er geen officiële scheidsrechter aanwezig, dan beslist de kapitein der bezoekers.
Bij elke beslissing nopens een spelregel zal de persoon die de beslissing nam, op het
wedstrijd formulier, volgende gegevens vermelden :
- zijn/haar naam, adres, handtekening en eventueel telefoon,
- het nummer (hoofdstuk - en regelnummer) van betreffende spelregel(s).
(d)

Gaat een ploegkapitein niet akkoord met een beslissing dan mag hij/zij het
wedstrijdformulier tekenen "onder voorbehoud". Dit houdt in dat genoemde
persoon de volgende dag een relaas verstuurt naar de GTC, zo niet zal deze zéker
geen gelijk kunnen halen.
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4.27

(e)

In geen geval zullen frame en/of wedstrijd worden stopgezet. Indien dit wèl gebeurt
komt er een onderzoek.

(f)

Het wordt de thuisploeg sterk aanbevolen ervoor te zorgen dat er een officiële
scheidsrechter aanwezig is bij de wedstrijden. Deze kan dan, indien er uitdrukkelijk
om verzocht wordt, tussenkomen bij een betwisting rond een bepaalde spelregel.

Interclubcompetitie - Punten en rangschikking.
4.27.1

Individueel klassement.
a)
b)
c)

Per afdeling wordt een individueel klassement opgemaakt.
Reserven worden in een afzonderlijke ranking opgenomen.
Voor elk gewonnen frame verwerft men :
2 punten in Ere-en eerste afdeling ;
3 punten in elke andere afdeling.

De rangschikking wordt opgemaakt als volgt : de som van de punten interclub en de punten
gewestelijke rankings. Deze is respectievelijk van toepassing voor zowel de gewone
interclub- als veteranencompetitie.
Indien men is onderverdeeld in een reeks met minder ploegen, dan zullen op het einde van
de competitie de individuele punten van betreffende spelers worden aangepast met een
omrekeningsformule a rato van een volledige reeks.
Via de individuele ranking kan een selectie worden afgedwongen op gewestelijk- en
nationaal niveau.
4.27.2

Spelers gelijk in de eindstand.
In afnemende mate van belangrijkheid zal met het volgende rekening gehouden
worden :
1)
Het aantal gewonnen frames ;
2)
De hoogste break tijdens de interclubcompetitie ;
3)
De hoogste break tijdens de rankingtornooien ;
4)
Loting.

4.27.3. Kampioenschappen
- 1 - Wedstrijden op uitnodiging
Voor wedstrijden waar spelers op uitnodiging worden afgevaardigd zijn volgende regels van kracht :
Verwittigd forfait tijdens wedstrijden op uitnodiging :
7,00 Euro Administratieve bestraffing + 13,00 Euro arbitragewaarborg.
Onverwittigd forfait tijdens wedstrijden op uitnodiging :
20,00 Euro Administratieve bestraffing + 13,00 Euro arbitragewaarborg.
Bij recidive kan ook een schorsing bepaald worden door de GTC.
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- 2 - Kampioenschap van Vlaanderen
Dit is een organisatie van de Vlaamse Snooker Federatie en wordt betwist onder de 5
Vlaamstalige gewesten.
Ieder gewest mag uit de volgende reeksen : ere, eerste, tweede en derde afdeling teams
afvaardigen naar het Vlaams Kampioenschap.
De kampioenschappen gaan door ofwel op basis van de klassementen na de heenronde
(speeldatum te bepalen door VSF) ofwel op basis van de eindklassementen, dit hangt
volledig af van de vastgelegde speeldatum.
Voor dit kampioenschap wordt er inschrijvingsgeld gevraagd.
Deze kosten worden zonder uitzondering van éénder welk team door het gewest gedragen.
De teams die in aanmerking komen voor afvaardiging zijn :
Ere-afdeling (3) :
Eerste afdeling (3) :
Tweede afdeling (3) :
Derde afdeling (3) :

eerste drie uit het klassement ;
de kampioenen + beste tweede ;
de kampioenen uit elke reeks ;
de kampioenen uit elke reeks.

In de loop van het seizoen zal door het secretariaat contact worden opgenomen met de
teams die hiervoor in aanmerking “zouden kunnen komen” met de vraag voor bevestiging
van deelname indien men zich kwalificeert.
Indien na bevestiging van deelname een team alsnog forfait geeft, zal het
inschrijvingsgeld + een administratieve bestraffing van € 60,00 gevorderd worden.
Daarbij komt nog een Administratieve Bestraffing van de Vlaamse Snooker Federatie.
( art.9.17 HR VSF )
Opgelet ! Deze kosten van bestraffing zullen ten laste zijn van de spelers van het
afgevaardigde team !
5.2

Spelregels - Kledijvoorschriften
Alle reeksen van Ere-afdeling zijn strikt gebonden aan de kledijvoorschriften van het
Algemene VSF-reglement, hoofdstuk 5.

5.6

Spelregels - Kledijvoorschriften
Bij interclubwedstrijden wordt de volgende versoepeling toegestaan :
- het dragen van een ondervest / gilet is toegestaan i.p.v. verplicht ;
- het dragen van das of strik is toegestaan i.p.v. verplicht

5.11 Overtreding betreffende niet respecteren van de wedstrijdkledij Interclub :
Ø 1e inbreuk : een AB (zie hoofdstuk 7.2.2 van AHR – VSF) ;
Ø 2e inbreuk : een AB (zie hoofdstuk 7.2.2 van AHR – VSF) ;
Ø 3e inbreuk : een AB + eventuele schorsing te bepalen door de GTC.
Bij elke volgende inbreuk blijft de hoogste administratieve bestraffing gehandhaafd.
De schorsingen zijn seizoenoverschrijdend.
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5.11.1 Overtreding betreffende niet respecteren van de wedstrijdkledij Open Tornooien :
Ø 1e inbreuk : administratieve bestraffing (zie hoofdstuk 7.2.2 van AHR – VSF) ;
Ø 2e inbreuk : administratieve bestraffing (zie hoofdstuk 7.2.2 van AHR – VSF) ;
Ø 3e inbreuk : administratieve bestraffing en een schorsing te bepalen door de GTC.
7.2.4 Per ontbrekende scheidsrechter, zoals bepaald in artikel 3.2.13.:
75,00 Euro. (Zie Huishoudelijk Reglement VSF, art. 3.2.13 en 7.2.4)
7.4.6 Volledig forfait geven van een team :
Voor een eerste overtreding (verwittigd) :
Voor een eerste overtreding (niet verwittigd) :

25,00 Euro.
50,00 Euro.

7.4.7 Volledig forfait geven van een team :
Voor een tweede overtreding (verwittigd) :
50,00 Euro.
Voor een tweede overtreding (niet verwittigd) : 75,00 Euro.
7.4.8 Volledig forfait geven van een team :
Voor een derde overtreding, al dan niet verwittigd : 125,00 Euro + een uitsluiting
voor de rest van de competitie.
Als men tijdens de competitie dus volledig forfait zou geven voor de rest van het
seizoen, dan worden de bedragen van punten 7.4.6, 7.4.7 en 7.4.8 samengeteld.
Elk geval van overmacht kan mits een schriftelijke aanvraag apart worden behandeld.
Forfait bij elk der vier (4) laatste wedstrijden der interclubcompetitie :
Bij elke inbreuk wordt een supplementaire administratieve bestraffing van 50,00 Euro
opgelegd.
N.B. : Indien een club kan bewijzen dat een of meerdere forfaits van een team werden
veroorzaakt door moedwil van de spelers van dat team, dan zal de A.B. ten laste vallen van
en verhaald worden op deze spelers individueel en niet op de club !

8.6

Open tornooien
Zie bijlage 2 – Tornooireglementering.

8.7

Rankingtornooien :
Veteranen : zie bijlage 1 – Veteranencompetitie.
Andere : zie bijlage 2 – Tornooireglementering.
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BIJLAGE 1 : VETERANENCOMPETITIE
Art. 1. Leeftijd.
De deelnemers moeten de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben vóór 01 januari van het
lopende seizoen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën.
Art. 2. Competitie.
a) De competitie wordt gespeeld met ploegen van 2 vaste spelers. Dit houdt in dat elke speler
twee frames speelt tegen elke tegenstander. Daarna worden twee frames dubbelspel
gespeeld. In totaal worden dus 10 frames gespeeld.
b) Teams kunnen gevormd worden met spelers uit 2 diverse clubs. Zij dienen wel hun
thuiswedstrijden af te werken in het lokaal van de club onder wiens naam zij uitkomen.
c) Er mag maximaal één reserve opgesteld worden, deze dient dan wel aangesloten te zijn bij
de club waarvoor het team uitkomt.
d) Er wordt gespeeld op donderdag of vrijdag, de speeldag wordt door de thuisploeg bepaald.
e) De wedstrijdbladen dienen te worden opgestuurd, gemaild of gefaxt naar de competitieverantwoordelijke :
VERSTRAETEN Eddy – Lisbloemstraat 5 – 9000 Gent
Email : vautovl@skynet.be – Fax : 0032 9 296 11 01
Art. 3. Reeksindeling.
- De reeksen zullen bestaan uit maximaal 8 teams. Dit kan jaarlijks aangepast worden ;
- Dit seizoen zal gespeeld worden met een A en een B reeks ;
- Het hierop volgende seizoen zal er overgegaan worden naar een Ere en een Eerste
afdeling ;
- De teams welke dit seizoen eindigen op de plaatsen van 1 tot en met 4 zullen dan in Ere
uitkomen, de teams vanaf plaats 5 in Eerste ;
- Indien er het volgende seizoen teams bijkomen, zullen deze opgenomen worden in de
laagste afdeling.
Art. 4. Matchpunten.
Er wordt 1 punt per gewonnen frame toegekend.
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Art. 5. Gelijkheid van punten.
Bij gelijkheid van punten primeren voor het eindklassement achtereenvolgens :
- Het aantal gewonnen wedstrijden ;
- De onderlinge uitslagen (heen en terug) ;
- Testwedstrijd (elke speler zal 2 frames spelen tegen elke speler van de andere ploeg + 1
dubbelspel).
Art. 6. Play-offs.
Teneinde de kampioen van deze competitie te bepalen zullen, na het beëindigen ervan, de
eerste twee teams van iedere reeks een bijkomende competitie (play offs genaamd)
betwisten.
Deze competitie zal op één dag (zaterdag) en op neutrale locatie afgewerkt worden. De
lokalen van clubs welke hebben deelgenomen aan deze competitie, maar niet geplaatst zijn
voor deze eindronde, krijgen voor deze inrichting voorrang op de andere clubs.
De play offs zullen als volgt afgewerkt worden :
De winnaar van reeks A tegen de tweede van reeks B
De tweede van reeks A tegen de winnaar van reeks B
Gezien we hier tot een winnaar dienen te komen zal er als volgt gespeeld worden :
elke speler van het ene team speelt 2 frames tegen elke speler van het andere en daarna
wordt er 1 dubbelspel gespeeld.
De winnaars van deze wedstrijden spelen dan tegen elkaar voor de plaatsen één en twee
en de verliezers voor plaatsen drie en vier.
Art. 7. Individueel klassement.
Ook voor deze competitie wordt een individueel klassement opgemaakt.
De punten worden als volgt toegekend : 2 punten voor een gewonnen individueel frame ;
1 punt per speler voor een gewonnen dubbelspel.
Een rangschikking wordt als volgt opgemaakt :
- De meeste punten ;
- Meest gewonnen frames individueel ;
- Hoogste break in de competitie.
Art. 8. Afvaardigingen B.K.
De afvaardiging voor het Belgisch kampioenschap veteranen gebeurt als volgt :
- de winnaar van het provinciaal kampioenschap +
- de winnaar van de individuele ranking
Indien de provinciaal kampioen reeds is geplaatst via andere kanalen, dan is de runner-up
afgevaardigd voor het B.K. Indien deze ook al is geplaatst, wordt de afvaardiging numeriek
aangevuld uit de individuele ranking (2de, 3de, enz…)
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Art. 9. Tornooien.
Algemeen :
De deelnemers dienen zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd bij de
tornooileider aan te melden en hun kosten in de deelname te vereffenen.
-

De gewestelijke rankingtornooien voor veteranen worden in poules afgewerkt en
indien mogelijk op één speeldag. Iedere deelnemer speelt 3 frames tegen iedere
deelnemer uit zijn poule. In geval van poules van vier, gaat enkel de eerst geplaatste
door naar de volgende ronde, vanaf 5 spelers per poule gaan de eerste 2 door naar de
volgende ronde. Het schema wordt zodanig opgemaakt dat spelers die in de zelfde
poule zijn geloot en zich plaatsen voor de eindronde elkaar pas terug kunnen
tegenkomen in de finale.

-

Naar gelang de behaalde klassering in de poules en de eindronden worden punten
toegekend.

-

Er worden officiële referees voorzien vanaf de kwartfinales.

Puntenverdeling :
Winnaar
Runner-up
½ finalisten
¼ finalisten
1/8 finalisten
1/16 finalisten
3e in poule
4e in poule
5e in poule
6e in poule
7e in poule
8e in poule

30 +
25 +
20 +
15 +
10 +
5+
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70
65
60
55
50
45
gew. frames
gew. frames
gew. frames
gew. frames
gew. frames
gew. frames

BIJLAGE 2 : TORNOOIEN
ALGEMENE BASISREGLEMENTERING
1.

Elk reglement opgenomen in het Algemeen Huishoudelijk Reglement van BBSA en/of VSF
en het Specifiek Reglement VSF Oost-Vlaanderen en dat niet voorkomt in dit
tornooireglement is van toepassing.

2.

Dit tornooireglement is enkel van toepassing in het gewest Oost-Vlaanderen en moet
beschouwd worden als een aanvulling van het HR BBSA/VSF en/ of Specifiek HR OostVlaanderen.

3.

Deze reglementering blijft in principe ongewijzigd. Indien een wijziging zich toch
opdringt, dan kan dit enkel gebeuren door een meerderheid in de
gewestraadsvergadering. Een wijziging wordt pas van kracht, na melding ervan, in het
verslag van de gewestvergadering en op het einde van het seizoen.

4.

Oost-Vlaamse rankingtornooien worden ingericht voor de VSF-leden die aangesloten zijn
bij Oost-Vlaamse clubs.

5.

Individueel :
Veteranen :

6.

Om een A- of B- rankingtornooi te mogen organiseren, moet de kandidaat-inrichter
beschikken over minimum 8 full-size goedgekeurde snookertafels. Voor een
rankingtornooi voor veteranen over minimum 6 full-size goedgekeurde snookertafels.

7.

De aanbesteding van de tornooien gebeurt jaarlijks op de algemene vergadering.

8.

Een rankingtornooi wordt in principe aan één club toegewezen.

9.

Deelnemers aan een door de VSF erkende of beschermde inrichting, aanvaarden en
schikken zich naar alle beslissingen van de bevoegde VSF-verantwoordelijken.

10.

Spelers en/of clubafgevaardigden dewelke deelnemen aan gelijk welke door de VSF
erkende of beschermde organisatie, worden geacht alle daartoe bestaande
reglementeringen te kennen en te aanvaarden.

Iedereen, ongeacht leeftijd of geslacht.
Iedereen die 40 jaar is vóór 01 januari van het lopende seizoen.
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RANKINGTORNOOIEN
Art. 1
Door het gewest worden volgende tornooien ingericht :
-

Vier gewestelijke rankingtornooien
Vier gewestelijke rankingtornooien voor veteranen
Vier open gewestelijke rankingtornooien voor dames (de eerste 16 aangesloten bij
O.Vl. plaatsen zich voor het provinciaal Kampioenschap) – deze zouden doorgaan in de
zelfde week-ends als deze van de veteranen en jeugd.
Drie gewestelijke jeugdtornooien
een JOS-cup
Een provinciaal kampioenschap voor volgende categorieën : Senioren, veteranen,
jeugd en dames.
Nationale Rankingtornooien voor veteranen, veteranen 50+, dames, junioren en
cadetten.

Art. 2
Toewijzing van deze tornooien
Deze tornooien zullen per opbod toegewezen worden aan de clubs die dergelijk tornooi
wensen in te richten. Het minimumbod voor deze tornooien is :
- voor het provinciaal kampioenschap :
€ 750,00
- voor een gewestelijke ranking senioren :
€ 500,00
- Voor alle andere tornooien is geen minimumbod bepaald.
- De tornooien zullen op de Verplichte Algemene Vergadering van augustus toegewezen
worden.
Art. 3
Inschrijvingsmodaliteiten
De inschrijvingsgelden voor de senioren, veteranen en dames bedragen € 10,00 en voor de
jeugd € 5,00.
Inschrijvingen voor alle rankingtornooien dienen steeds via het gewestelijk secretariaat te
geschieden en dit via Fax of Mail (met leesbevestiging):
VERSTRAETEN Eddy – Lisbloemstraat 5 – 9000 Gent
Email : vautovl@skynet.be – Fax : 0032 9 296 11 01
-

De inschrijvingen dienen uiterlijk de zaterdag om 8h00 van de week voor aanvang van
de tornooien binnen te zijn, later binnengekomen inschrijvingen zullen niet meer in de
deelnemerslijst opgenomen worden.
De loting zal steeds doorgaan de zaterdag van de week voor aanvang van de tornooien
in het lokaal van de inrichter dichtst bij het secretariaat gelegen, het secretariaat zal
het betrokken lokaal en de clubs tijdig inlichten.
De club die gelegen is in het lokaal waar de loting doorgaat wordt verzocht een getuige
bij deze loting te leveren.
In de mate van het mogelijke zullen eventuele verzoeken mbt speeluren ingewilligd
worden.
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Art. 4
Prijzengelden
-

Voor de gewestelijke A- en B-rankingtornooien wordt per tornooi een prijzenpot
toegekend.
Voor de dames en de veteranen zal een eindprijzenpot voorzien worden. Deze gelden
zullen verdeeld worden naargelang de behaalde klassering van de deelnemers na de
vier tornooien en uitbetaald worden op het gewestelijk kampioenschap.

Art. 5
Categorieën
De gewestelijke rankingtornooien zullen uit 2 categorieën bestaan, namelijk A en B. Voor
aanvang van het seizoen worden aan de spelers statuten toegekend. De A-rankings zijn
voorbehouden aan de spelers met een A-statuut. Jeugdspelers welke niet over een Astatuut beschikken en deelgenomen hebben aan het B-tornooi kunnen gratis deelnemen
aan het A-tornooi.
Art. 6
Organisatie
De A-rankings zullen zoals gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.
De B-rankings zullen in poules worden afgewerkt.
Enkel voor de A-rankings dienen door de inrichtende club startreferees geleverd te
worden. Het secretariaat zal betrokken club tijdig inlichten van het aantal startreferees die
er nodig zijn. Bij het niet leveren van de nodige referees zal een administratieve bestraffing
van € 10,00 per referee toegepast worden, dit in toepassing van artikel 7.3.1 van het
huishoudelijk reglement VSF dat luidt als volgt : Per geval niet voldoen aan
scheidsrechtersverplichtingen (bvb. Startscheidsrechters)
Art. 7
Kledijvoorschriften
De kledijvoorschriften zijn zoals bepaald in artikel 5.2 van het Huishoudelijk Reglement VSF.
-

Tot en met de 1/8 finales wordt echter een versoepeling toegestaan en zijn gilet, das
of vlinderdas niet verplicht.
Vanaf de eindronde (2e zondag) dient de volledige dresscode te worden gerespecteerd,
dwz. mèt gilet en das/strik.
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Art. 8
Specificaties A-Ranking
De deelnemers dienen zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd bij de
tornooileider aan te melden en hun kosten in de deelname te vereffenen. Deze zullen
bestaan uit € 10,00 inschrijvingsgeld en € 10,00 arbitragewaarborg.
Na een wedstrijd zal de verliezende partij aangeduid worden om in een wedstrijd als
referee aan te treden. Bij weigering zal de arbitragewaarborg ingehouden worden en zal
aan de Gewestelijke TuchtCommissie van dit feit melding worden gemaakt. Deze zal dan
een sanctie, zoals voorzien in het Huishoudelijk Reglement, opleggen.
Het tornooi wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling en start in de eerste ronde
met een best of 5.
De kwart- en halve finales worden gespeeld naar best of 7, de finale naar best of 9.
De loting zal als volgt geschieden :
Er zal gedeeltelijk een seeding toegepast worden, uitgaande van de eindranking van het
vorige seizoen. De plaatsen worden als volgt toegekend :
De eerste 4 van deze eindranking worden vrij geloot in de voorziene blokken voor seedings
1 tot en met 4.
De volgende 12 spelers van deze eindranking worden vrij geloot voor de plaatsen 5 tot en
met 16.
Alle anderen worden vrij geloot.
Bij de jeugdspelers welke niet over een A-statuut beschikken en toch die deelnemen aan de
A-rankings zal er op toegezien worden dat ze in de voorronden niet rechtstreeks tegen
elkaar kunnen uitkomen.
Er worden officiële referees voorzien vanaf de kwartfinales.
Art. 9
Specificaties B-Ranking
De deelnemers dienen zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd bij de
tornooileider aan te melden en hun kosten in de deelname te vereffenen.
Er wordt in poules gespeeld.
De loting gebeurt volledig vrij, er zal dus geen seeding toegepast worden.
Naar gelang het aantal deelnemers worden er poules gevormd. Dit is als volgt vastgelegd :
-

Tot 64 deelnemers : zestien poules van 4 spelers, iedere speler speelt drie frames
tegen iedere andere speler uit zijn poule, enkel de poulewinnaar gaat door.
Onmiddellijk na het beëindigen van de poulewedstrijden wordt de 1/8 finale gespeeld
tussen de winnaar van poule A en de winnaar van poule B en zo verder. Vanaf de
kwartfinales wordt er op de 2e zondag gespeeld. De tweede geplaatsten spelen
eveneens onder dezelfde vorm tegen elkaar, dit ter verdeling van de punten voor de
1/8 finale.
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-

Vanaf poules van 5 spelers worden er 2 frames per poulewedstrijd betwist. Vanaf 7
spelers, wordt er slechts één frame per poulewedstrijd betwist. In beide gevallen gaan
de eerste twee van iedere poule gaan door.
In deze beide gevallen, speelt de 1e van poule A tegen de 2e van poule B en omgekeerd
onmiddellijk de 1/16 finale en zo verder.
De 1/8 finale wordt dan op de 2e zondag gespeeld. Het schema wordt zodanig
opgemaakt dat spelers die in de zelfde poule zijn geloot en zich plaatsen voor de
eindronde elkaar pas terug kunnen tegenkomen in de finale.
Naargelang de behaalde klassering in de poules en de eindronden worden punten
toegekend.
Er worden officiële referees voorzien vanaf de kwartfinales.

Art. 10
Puntenverdeling gewestelijke rankings
A-RANKING
Winnaar
Runner-up
½ finalisten
¼ finalisten
1/8 finalisten
1/16 finalisten
1/32 finalisten
1/64 finalisten
1/128 finalisten

PUNTEN
70
65
60
55
50
45
35 + gew. frames
30 + gew. frames
25 + gew. frames

B-RANKING
Winnaar
Runner-up
½ finalisten
¼ finalisten
1/8 finalisten
1/16 finalisten
3e in poule
4e in poule
5e in poule
6e in poule
7e in poule
8e in poule

PUNTEN
70
65
60
55
50
45
30 + gew. frames
25 + gew. frames
20 + gew. frames
15 + gew. frames
10 + gew. frames
5 + gew. frames

Art. 11
Specificaties dames
A)

RANKING
De deelneemsters dienen zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd bij de
tornooileider aan te melden en hun kosten in de deelname te vereffenen.
- De open gewestelijke rankingtornooien voor dames worden in poules afgewerkt en indien
mogelijk op één speeldag.
- Iedere deelneemster speelt 3 frames tegen iedere deelneemster uit haar poule. In geval
van poules van vier, gaat enkel de eerst geplaatste door naar de volgende ronde. Vanaf 5
speelsters per poule gaan de eerste 2 door naar de volgende ronde. Het schema wordt
zodanig opgemaakt dat speelsters die in de zelfde poule zijn geloot en zich plaatsen voor
de eindronde elkaar pas terug kunnen tegenkomen in de finale.
- Naar gelang de behaalde klassering in de poules en de eindronden worden punten
toegekend.
- Er worden officiële referees voorzien vanaf de kwartfinales.
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B)

PUNTENVERDELING
Winnaar
Runner-up
½ finalisten
¼ finalisten
1/8 finalisten
1/16 finalisten
3e in poule
4e in poule
5e in poule
6e in poule
7e in poule
8e in poule

30 +
25 +
20 +
15 +
10 +
5+

70
65
60
55
50
45
gew. frames
gew. frames
gew. frames
gew. frames
gew. frames
gew. frames

Art. 12
JEUGDRANKINGS
Dient te worden ingevuld door de joskes.
Art. 13
Gewestelijke Kampioenschappen
De deelname aan deze kampioenschappen is op uitnodiging en dus gratis. Wel dienen de
deelnemers een arbitragewaarborg van € 10,00 te betalen.
De deelnemers dienen zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd bij de
tornooileider aan te melden en hun arbitragewaarborg te vereffenen.
De uitnodiging van de spelers zal, op basis van de individuele klassering na het beëindigen
van de heenronde, als volgt geschieden :
-

De eerste 24 van de algemene individuele ranking Ere-afdeling + de eerste 4 van de
interclubranking welke geen tornooien spelen + de eerste vier van de rankingtornooien
welke geen interclub spelen ;

-

De eerste 24 van de algemene individuele ranking Eerste afdeling + de eerste 4 van de
interclubranking welke geen tornooien spelen + de eerste vier van de rankingtornooien
welke geen interclub spelen ;

-

De eerste 24 van de algemene individuele ranking reserven + de eerste 4 van de
interclubranking welke geen tornooien spelen + de eerste vier van de rankingtornooien
welke geen interclub spelen ;

-

De eerste 40 van de algemene individuele ranking tweede afdeling + de eerste 4 van de
interclubranking welke geen tornooien spelen + de eerste vier van de rankingtornooien
welke geen interclub spelen ;
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-

De eerste 40 van de algemene individuele ranking derde afdeling + de eerste 4 van de
interclubranking welke geen tornooien spelen + de eerste vier van de rankingtornooien
welke geen interclub spelen.
Voor de veteranen de eerste 16 van de veteranenrankings.
Voor de dames de eerste 16 van de damesrankings.
Voor de jeugd, de eerste 16 van de JOS-rankings.
Indien er uitgenodigden zijn die niet wensen deel te nemen, komen de volgenden van de
algemene ranking in aanmerking.
Dit tornooi wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Bijgevolg zal de verliezende
partij de volgende wedstrijd als referee dienen aan te treden.
Er worden officiële referees voorzien vanaf de kwartfinales.
In dit tornooi zal volgend systeem toegepast worden :
de spelers uit derde afdeling, aangevuld met de spelers van plaats 33 tot plaats 48 van
tweede afdeling, starten het tornooi op.
De winnaars komen dan uit tegen de eerste 32 spelers van tweede afdeling.
Dan komen de 32 reserven er bij, daarna de 32 uit eerste en later de eerste 32 uit ere
afdeling.
Het tornooi voor de senioren wordt gespeeld op de 2 vrijdagen, de 2 zaterdagen en de 2e
zondag. Voor dames, jeugd en veteranen op de 1e zondag.
De inrichtende club dient hier steeds voor startreferees te zorgen.

Art. 14
Forfaits en hun gevolgen
Een 'gewettigd forfait' bekomt men door :
a) de tornooileiding minimum een half uur vóór aanvang van zijn/haar te spelen wedstrijd
te verwittigen.
b) Binnen de 5-werkdagen na deze melding, een 'geldig' attest (dokter, werkgever,
politie,…) op te sturen naar de Tornooiverantwoordelijke :
VERSTRAETEN Eddy – Lisbloemstraat 5 – 9000 Gent
Email : vautovl@skynet.be – Fax : 0032 9 296 11 01
Zo aan deze 2 voorwaarden is voldaan zijn er geen gevolgen.
Belangrijk: Voldoet men niet aan één van bovenstaande twee punten, dan zal men dit
automatisch als een 'verwittigd forfait' beschouwen.
Een verwittigd forfait zal niet meer ter plaatse kunnen betaald worden.
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Gevolgen :
Verwittigd forfait tijdens een Gewestelijk Rankingtornooi :
Betaling van het inschrijvingsgeld (10 €) + administratieve bestraffing (7 €)
( zie hoofdstuk 7.3.2 van het VSF-reglement ).
Alle andere gevallen worden beschouwd als onverwittigd forfait tijdens een Gewestelijk
Rankingtornooi, en kunnen volgende gevolgen hebben :
Ø 1e inbreuk : betaling van het inschrijvingsgeld (10 €) + administratieve bestraffing (15 €)
Ø 2e inbreuk : betaling van het inschrijvingsgeld (10 €) + administratieve bestraffing (20 €)
Ø 3e inbreuk : betaling van het inschrijvingsgeld (10 €) + administratieve bestraffing (25 €)
+ een schorsing te bepalen door de GTC.
Voor de administratieve bestraffingen : zie ook hoofdstuk 7 van het VSF-reglement.
NOOT : Bij een 'ongewettigde forfait' tijdens een tornooi, vervallen alle tot dan toe
gewonnen punten.
Art. 15
Prijzenpot/aandenkens
a) Prijzengeld (vastgelegd door het gewest) zal enkel en alleen worden uitgekeerd bij de
prijsuitreiking NA DE FINALE, en dit zonder enige uitzondering voor :
de winnaar, de runner-up, en de verliezende halve finalisten !
Verliezende kwart-finalisten mogen hun prijzengeld opvragen na hun wedstrijd.
b) Per tornooi worden volgende aandenkens per categorie voorzien :
Winnaar 1 trofee ;
Runner Up 1 trofee.
Deze aandenkens worden door het gewest verzorgd, maar de organiserende club mag
nog andere prijzen toekennen.
Art. 16
Vlaamse Kampioenschappen
Dit is een organisatie van de Vlaamse Snookerfederatie vzw. en wordt betwist onder de 5
Vlaamse gewesten. Ieder gewest mag 3 teams uit elke afdeling afvaardigen.
Dit wordt voor Oost-Vlaanderen als volgt bepaald :
de eerste drie geplaatsten in Ere, de eerste uit elke reeks in 1ste + de best geplaatste 2de, de
eerste van elke reeks in 2de, de 3 best geplaatsten uit 3de.
Op basis van behaalde uitslagen is het mogelijk dat er een vierde team wordt uitgenodigd,
dit in geval er in een bepaalde afdeling het tornooi werd gewonnen.
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De deelname aan dit tornooi zal door de gewestraad worden toegekend aan de hand van
het klassement op het einde van de heenronde. Na het afsluiten van de heenronde, zal dan
ook door het gewestelijk secretariaat contact opgenomen worden met de geselecteerde
teams die voor deelname in aanmerking komen.
Het inschrijvingsgeld dat voor dit tornooi wordt gevraagd, zal door het gewest te zijne laste
worden genomen.
Art. 17
Open tornooien
Aanvragen ter erkenning van een Open tornooi zullen gericht worden aan :
VERSTRAETEN Eddy – Lisbloemstraat 5 – 9000 Gent
Email : vautovl@skynet.be – Fax : 0032 9 296 11 01
Tel. : 09 / 227.87.82
Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen Open VSF-tornooien en Open tornooien en
wel in deze zin :
Indien men een Open VSF-tornooi inricht dient , via het secretariaat, een aanvraag om
erkenning te worden ingediend. In dit geval zal, na goedkeuring door het dagelijks bestuur
van het gewest, dit tornooi op de kalender worden geplaatst. Van zodra het een B of een C
tornooi betreft, verplicht de inrichter zich er toe de door de gewestraad uitgegeven lijsten
met de statuten te gebruiken en na te leven.
Indien men gewag maakt van een Open Tornooi kan de inrichter eender welke speler
toelaten om deel te nemen. In dit geval zal de gewestraad wel een erkenning verlenen,
maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een gebeurlijk niet naleven van de
reglementering en/of de toegekende statuten..
Het inschrijvingsgeld is vrij te bepalen door de organisator.
De waarborg voor arbitrage is te bepalen door de organisator.
De totale prijzenpot voor open tornooien wordt vrij bepaald door de organisator. De
prijzengelden die vermeld staan op de affiche dienen wel steeds uitbetaald te worden.
Voor ingeschreven VSF-leden welke forfait hebben gegeven bij een open tornooi, kan de
inrichtende club, via de gewestraad, zowel het inschrijvingsgeld als een mogelijke
arbitragewaarborg laten opvorderen. Dit dient dan te geschieden door een schriftelijke
aanvraag te richten naar de voorzitter van de Geschillen en KlachtenCommissie via :
VERSTRAETEN Eddy – Lisbloemstraat 5 – 9000 Gent
Email : vautovl@skynet.be – Fax : 0032 9 296 11 01
Indien men aan de beslissing genomen door de klachtencommissie geen gevolg verleent,
stelt men zich ook hier bloot aan eventuele adminstratieve bestraffingen met schorsingen
tot gevolg.
NOOT: Ter staving van de inschrijving worden de inrichters verzocht een document, bvb.
Fax of e-mail, bij hun klacht te voegen. Gezien er over telefonische inschrijvingen geen
controle mogelijk is, kan dit ook niet gebruikt worden als bewijs en zal de klacht als
ongegrond worden beschouwd.
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Art. 18
Documenten
Bij een tornooi moeten de volgende documenten steeds in de club ter inzage liggen:
-

Het Algemeen Huishoudelijk Reglement BBSA vzw.
Het Algemeen Huishoudelijk Reglement VSF vzw.
Het Specifiek Huishoudelijk Reglement VSF Oost-Vlaanderen.
Het Tornooireglement VSF-OVL.

Art. 19
B.K.
De plaatsen voor het Belgisch Kampioenschap individueel, worden ieder jaar bepaald door
BBSA-nationaal en zijn afhankelijk van het totaal aantal leden per gewest.
Regionaal zijn volgende normen vastgelegd :
- De gewestelijke Kampioenen A, B, en Veteranen ;
- De winnaars van de individuele rankings : Ere, 1ste, 2de, 3de, en Reserven.
Het resterend aantal dat mogelijk is toegelaten (bepaling BBSA) wordt dan verdeeld als
volgt :
- 2/3 komt uit de individuele ranking Ere-afdeling ;
- 1/3 komt uit de individuele ranking 1ste afdeling.
Indien spelers geplaatst zijn op basis van de rankings Nationaal (Belgium ranking, Nationale
rankings veteranen, cadetten, junioren, dames) zal de volgende van de individuele
eindrangschikking in aanmerking worden genomen.
Voor de jeugd zal de afvaardiging gebeuren op basis van het JOS-klassement

AANVULLENDE REGLEMENTERING.
Inzake gebeurlijke ongevallen en het niet naleven der verplichtingen inzake veiligheid en
evacuatie, kan er geen enkele verantwoordelijkheid gelegd worden bij VSF O.Vl..
VSF-leden die menen een klacht te moeten uiten nopens het verloop van een tornooi,
dienen dit te doen onmiddellijk na de feiten. Elke klacht, moet mede-ondertekend worden
door een clubverantwoordelijke van de eigen club. Deze brief moet per gewone post en
maximum 48 uren (poststempel) na de feiten verstuurd zijn aan de Tornooiverantwoordelijke en het secretariaat.
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