Hoofdstuk 3. Sportief Reglement

A. Inleiding
Bevoegdheidsverklaring
De Belgische Rugbybond delegeert het beheer in de meest uitgebreide betekenis voor zijn regionale
afdelingen, aan Rugby Vlaanderen voor de Vlaamse reeksen.

B. Minimum vereisten om in de regionale competitie te mogen deelnemen
Licenties
Bij inschrijving over te minste 18 competitieve licenties beschikken.
Truien
Over ten minste één genummerde set truien te beschikken (minimum 22 stuks).
Ballen:
Over minimum 3 wedstrijdballen te beschikken.
Terrein:
Op ALLE competitiedagen over een terrein beschikken.
Dit terrein heeft enkel rugbypalen volgens de officiële afmetingen, palen minimum 5 meter hoog.
Uitzondering:
Indien rugby en voetbal op het zelfde terrein worden beoefend en de voetbaldoelen niet kunnen
verwijderd worden, mag men in de laagste regionale de rugbypalen tegen de palen van de
voetbaldoelen plaatsen.
Uiteraard moet het terrein over de nodige lijnen en 14 vlaggen beschikken.
Tevens moet men beschikken over 2 vlaggen voor de lijnrechters of assistent-scheidsrechters.
Kleedkamers
Men moet beschikken over minimum 2 kleedkamers voor de ploegen en 1 kleedkamer voor de
scheidsrechter(s) met douches.
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Controle
De technisch directeur of de Raad van Bestuur beslist welke leden worden gecontroleerd. Zij spreken
met de te controleren vereniging datum, uur en plaats af.
Het verslag van hun controle wordt binnen de 8 dagen gestuurd naar het gecontroleerde lid, en de
leden van de Raad van Bestuur.

C. Reglement van de Vlaamse Regionale afdelingen van de Belgische
competitie
Basisbeginsel
De reglementen van het sportief reglement (deel 2) en Belgisch kampioenschap (deel 3) van de
Belgische Rugbybond vzw zijn in principe van toepassing, tenzij hieronder anders bepaald.

Structuur van de competitie.
1ste regionale “VLAANDEREN 1”: 9x ploegen met heen en terug wedstrijd. In totaal speelt elke ploeg
16x wedstrijden. De 1° in de rangschikking na 16x speeldagen gaat naar Nationale 3 divisie.
De laatste (9°) in de rangschikking zakt naar VLAANDEREN 2. Tussen de voorlaatste (8°) en 2° van
VLAANDEREN 2 zal een barragewedstrijd gespeeld worden. De winnaar hiervan blijft/gaat naar
VLAANDEREN 1.
2de regionale “VLAANDEREN 2”: 8x ploegen met heen en terug wedstrijd. In totaal speelt elke ploeg
14x wedstrijden.
De 1° in de rangschikking na 14x wedstrijden stijgt naar VLAANDEREN 1. De 2° speelt een
barragewedstrijd tegen de 8° van VLAANDEREN 1, om te bepalen wie stijgt/blijft in VLAANDEREN 1.
In 2° regionale is er de mogelijkheid om met 12 vs 12 te spelen, maar steeds met gelijke aantallen
starten aan de wedstrijd. Indien een ploeg de andere kan/wil aanvullen tot 15 spelers, dan moet 15
vs 15 gespeeld worden. Spelregels blijven zoals bij World Rugby Laws beschreven staat.

Stijgen
De ploeg die eerste eindigt in zijn reeks is verplicht te stijgen.
De reeksen voor het volgende kampioenschap.
De Raad van Bestuur beslist elk jaar in hoeveel afdelingen en reeksen en met hoeveel ploegen per
reeks er in het kampioenschap wordt gespeeld.
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Indien de Raad van Bestuur beslist om twee of meer reeksen in een afdeling te organiseren, kan ze
de ploegen die in die afdeling spelen ofwel volgens het slang model ofwel regionaal verdelen.
Het plaatsen van de ploegen in afdelingen, gebeurt op basis van de rangschikking bekomen in artikel
109.
Forfaits – definitieve schrapping uit de competitie.
Een ploeg die 3 keer forfait geeft wordt geschrapt uit de competitie en alle uitslagen van die ploeg
wordt geschrapt. De ploeg is laatste van de reeks en wordt onderaan bovenstaande lijst geplaatst, na
de eventuele nieuwe ploegen.
Deze maatregel telt niet voor de ploegen van de laagste regionale afdeling.
+ 35 jarige.
Een ploeg kan steeds +35 jarigen van een andere lid opstellen.
Een ploeg die dit echter doet kan niet promoveren.
Wedstrijdblad + doorbellen resultaat
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.
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:
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+ 32 (0)460 20 06 71.

De uitslagen worden verstuurd naar het nummer
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: wedstrijdn° 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)

Administratieve sancties
Samenvatting van de boetes:
-

Niet-afmelding van een scheidsrechter:
Laattijdige versturing van het wedstrijdblad
Administratief forfait:
Ploeg die het veld vrijwillig verlaat:
Aangetoond bedrog betreffende de kwalificatie van een speler:
Forfait niet meegedeeld binnen de vastgelegde termijnen:
waarvan de helft voorzien is voor de benadeelde club
Resultaat van de wedstrijden niet meegedeeld vóór 19u volgens de specificaties van
RUGBY VL:
Ontbreken van neutrale zone:
Onvoldoende reglementaire ballen:
Kledij van de spelers niet volgens de regels:
Ontbreken van licentienummer:
Onduidelijk getrokken lijnen:

Deze lijst is niet beperkend.
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