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1 RRC$Pajot 1 RC$Meetjesland
2 RC$Curtrycke 2 RC$Maasland
3 RC$Hamme 3 RC$Mighty$Roosters
4 Brigandze$RC 4 RC$Roeselare
5 RC$Hasselt 5 RC$Arendonk
6 RC9$HeusdenCZolder 6 De$Fonskes
7 BBRFC$Celtic$3 7 RRC$Pajot$2
8 RC$Haspinga 8 Dendermonde$RC$3

14x$wedstrijden$heen$&$terug 14x$wedstrijden$heen$&$terug
1°$stijgt$naar$Nationaal$3 1°$stijgt$naar$Regionaal$1

RUGBY&VLAANDEREN&competitie&201682017

Regionaal&1 Regionaal&2

 

	  

Richtlijnen	  voor	  RUGBY	  VLAANDEREN	  	  
Regionale	  Competitie	  2016-‐2017	  

1. Structuur	  van	  de	  competitie	  
	  

1ste	  regionale:	  8x	  ploegen	  met	  heen	  en	  terug	  wedstrijd.	  In	  totaal	  speelt	  elke	  ploeg	  14x	  wedstrijden.	  De	  1°	  
in	  de	  rangschikking	  na	  14x	  speeldagen	  gaat	  naar	  Nationale	  3	  divisie.	  

2de	  regionale:	  	  er	  zijn	  8	  ploegen	  met	  heen	  en	  terug	  wedstrijd.	  In	  totaal	  speelt	  elke	  ploeg	  14x	  wedstrijden.	  
De	  1°	  in	  de	  rangschikking	  na	  14x	  speeldagen	  gaat	  naar	  Regionaal	  1.	  	  
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Op	  einde	  van	  seizoen	  2016-‐2017	  zal	  de	  1°	  van	  Regionaal	  1	  stijgen	  naar	  Nationaal	  3	  en	  de	  1°	  van	  Regionaal	  
2	  stijgen	  naar	  Regionaal	  1.	  Naar	  gelang	  het	  aantal	  ploegen	  die	  uit	  Nationaal	  3	  zakken	  en	  het	  aantal	  ploegen	  
die	  zich	  inschrijven	  voor	  de	  Regionale	  competitie	  zullen	  dan	  de	  Regionale	  reeksen	  samen	  gesteld	  worden.	  

2. Wedstrijdblad	  
	  

Het	  wedstrijdblad	  moet	  correct	  ingevuld	  worden	  (naam,	  voornaam	  licentienr.	  van	  alle	  spelers	  en	  
reservespelers	  +	  juiste	  naam	  achter	  de	  nummer	  van	  zijn	  spelerstrui,…)	  en	  moet	  VOOR	  DE	  WEDSTRIJD	  aan	  
de	  scheidsrechter	  overhandigd	  worden.	  Beide	  teamverantwoordelijken	  moeten	  het	  blad	  ondertekenen.	  
Na	  de	  wedstrijd	  noteert	  de	  scheidsrechter	  de	  uitslag,	  eventuele	  opmerkingen	  en	  tekent	  het	  wedstrijdblad.	  
Het	  wedstrijdblad	  en	  bijlage	  moeten	  de	  dag	  van	  de	  wedstrijd	  (voor	  00h00)	  gescand	  en	  doorgemaild	  
worden	  naar	  het	  secretariaat	  van	  Rugby	  Vlaanderen,	  een	  origineel	  document	  moet	  steeds	  ter	  beschikking	  
kunnen	  worden	  gesteld	  op	  vraag	  van	  	  Rugby	  Vlaanderen	  en	  gedurende	  12	  maanden	  na	  datum,	  in	  goede	  
staat,	  worden	  bijgehouden.	  	  

E-‐mail	  adres	  voor	  het	  toesturen	  van	  het	  wedstrijdblad:	  vicky@rugby.vlaanderen	  Deze	  procedure	  dient	  
verplicht	  door	  de	  thuisclub	  te	  worden	  uitgevoerd	  op	  straffe	  van	  boete.	  	  

3. Reglementen	  
	  

De	   regels	   voor	   de	   regionale	   competitie	   zijn	   hetzelfde	   als	   die	   voor	   de	   nationale	   competitie.	   Je	   kan	   ze	  
terugvinden	  op	  de	  website	  van	  de	  http://www.fbrb.be	  onder	  “Rules	  &	  	  Bylaws”.	  

Een	  forfait	  moet	  ten	  laatste	  48	  uur	  of	  2	  dagen	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  wedstrijd	  gemeld	  worden	  aan	  de	  
betrokken	  tegenspelende	  ploeg,	  de	  competitiebeheerder	  van	  Rugby	  Vlaanderen	  en	  de	  
scheidsrechtercommissie.	  Wordt	  het	  forfait	  pas	  op	  het	  terrein	  zelf	  vastgesteld	  dan	  is	  men	  verplicht	  het	  
wedstrijdblad	  in	  te	  vullen.	  De	  sportieve	  reglementen	  van	  Rugby	  Vlaanderen	  kan	  je	  terugvinden	  op	  onze	  
website	  onder:	  http://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2016/01/Sportief-reglement-
VRB.pdf 

4. Bonussysteem	  
	  

Voor	   de	   regionale	   competitie	  wordt	   het	   systeem	   van	   bonuspunten	   zoals	   in	   de	   nationale	   competitie	  
gehanteerd:	  	  

4	  pts	  :	  voor	  de	  winnaar	  van	  de	  wedstrijd	  
0	  pts	  :	  voor	  de	  verliezer	  van	  de	  wedstrijd	  
2	  pts	  voor	  elke	  ploeg	  bij	  gelijke	  stand	  
1	  extra	  pt.	  (maximum):	  bij	  4	  of	  meer	  tries	  
1	  extra	  pt.	  :	  voor	  een	  wedstrijd	  verloren	  met	  7	  punten	  of	  minder	  
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De	  bonuspunten	  zijn	  niet	  cumulatief;	  ze	  zijn	  dus	  niet	  combineerbaar	  gedurende	  dezelfde	  wedstrijd	  voor	  
eenzelfde	  ploeg.	   b.v.:	   als	   een	  ploeg	  een	  wedstrijd	   verliest	  met	  7	  punten	  of	  minder,	  maar	   toch	  4	   tries	  of	  
meer	  heeft	  gescoord,	  kan	  ze	  toch	  maar	  1	  bonuspunt	  krijgen.	  5	  pts:	  Forfait	  wedstrijd	  (25-‐0):	  5	  pts	  (4+1)	  
voor	  de	  winnaar	  van	  de	  wedstrijd	  -‐	  2	  pts	  voor	  de	  ploeg	  die	  ForFait	  geeft	  

5. Het	  meedelen	  van	  de	  uitslag	  
	  

De	   THUISPLOEG	   verstuurd	   de	   uitslag	   na	   de	   wedstrijd	   naar	   Rugby	   Vlaanderen	   en	   dit	   de	   dag	   zelf	   voor	  
19u00!	  Dit	  kan	  per	  SMS	  of	  via	  het	  internet.	  

VIA	  INTERNET	  	  
Iemand	  van	  de	  thuisploeg	  surft	  naar	  http://rugby.vlaanderen/resultaten/input.php. De	  site	  werkt	  
enkel	  op	  de	  wedstrijddag	  zelf.	  	  

De	  invoering	  van	  de	  uitslag	  is	  hetzelfde	  als	  de	  inhoud	  van	  een	  SMS	  maar	  gratis!!	  
	  
PER	  SMS:	  

De	  uitslagen	  worden	  verstuurd	  naar	  het	  nummer	  	  + 32	  (0)460200671	  

Inhoud	  sms	  (niet	  meer	  niet	  minder):	  
Wedstrijdnummer	  +	  uitslag	  thuisploeg	  +	  uitslag	  bezoekers	  +	  tries	  thuisploeg	  +	  tries	  bezoekers	  

In	  geval	  van	  forfait	  wordt	  de	  uitslag	  van	  de	  ploeg	  die	  forfait	  geeft,	  weergegeven	  als	  FF,	  de	  uitslag	  van	  de	  
tegenstrever	  is	  25	  (hier	  worden	  5	  tries	  voor	  gerekend).	  SMS:	  

wedstrijdnummer+25+FF+5+0	  

Voorbeeld	  1:	  wedstrijd	  41432210	  Dendermonde	  –	  Antwerpen.	  Stel	  Dendermonde	  wint	  met	  36-‐29	  (5	  try’s	  
Dendermonde	  en	  4	   try’s	  Antwerpen),	  dan	   stuurt	   iemand	  van	  Dendermonde	  voor	  19u00	  volgende	  SMS:	  
41432210+36+29+5+4	  (invoeren	  zonder	  spaties).	  

Voorbeeld	  2:	   stel	  Antwerpen	   is	  niet	  komen	  opdagen,	  dan	  stuurt	   iemand	  van	  Dendermonde	  voor	  19u00	  
volgende	  SMS;	  41432210+25+FF	  (invoeren	  zonder	  spaties)	  

6. Meer	  info	  
	  
Op	  onze	  website	  kan	  je	  de	  algemene	  kalender	  en	  de	  wedstrijden	  terugvinden	  alsook	  de	  wekelijkse	  
resultaten	  en	  dit	  direct	  op	  de	  wedstrijddag	  na	  19u00.	  Je	  kan	  er	  ook	  de	  boetes	  en	  gele/rode	  kaarten	  
terugvinden:	  http://rugby.vlaanderen/vlaams/	  


