BIJLAGE voor de provincie VLAAMS BRABANT-BRUSSEL HOOFDSTAD

1. – INLICHTINGSFORMULIER.
Voor de Provinciale Wintercompetitie dient het inlichtingsformulier teruggemaild te worden
naar de Verantwoordelijke van de Wintercompetitie, en dit tegen uiterlijk 15 juni 2018 om
20 uur, op volgend e-mailadres:
winterkampioenschap@vbbh-pfv.be
Het deelnemingsrecht is vastgesteld op 60€ per ploeg, te storten bij inschrijving en dit tegen
uiterlijk 15 juni 2018 om 20 uur op rekening KBC BE 56 4262 1460 4188 van de PFV VlaamsBrabant-Brussel Hoofdstad.
2. – REGLEMENTEN EN KALENDERS.
a. De wintercompetitie gaat van start:
Senioren: zaterdag 29 september en/of zondag 30 september 2018.
50PLUS: dinsdag 02 oktober en/of woensdag 03 oktober en/of donderdag 04 oktober 2018.
b. Iedere club die provinciaal aantreedt, krijgt:
- de wekelijkse uitslag per e-mail
- 2 exemplaren van de provinciale kalender
- 1 exemplaar van de provinciale kalender per deelnemende ploeg
c. Iedere club kan tegen betaling kalenderboekjes bijbestellen aan 3€/stuk.
d. De inhaaldata werden vastgelegd op:
SENIOREN
2018
week 45
week 51
week 52

50PLUS
2018
week 44
week 51

2019
week 1
week 6

2019
week 1
week 5
week 9

3.- UITSLAGEN.
Het DIGITAAL wedstrijdblad wordt de wedstrijddag zelf doorgemaild tegen uiterlijk 21 uur.
4. STIJGEN EN DALEN.
a. Per afdeling mogen maximum twee ploegen van dezelfde club vertegenwoordigd zijn.
Bovendien mogen er maximum twee ploegen uit de FBFP vertegenwoordigd zijn met
uitzondering van de Ere-afdeling waarin geen Franstalige ploegen worden toegelaten.
In afdeling 4 bij de 50plus wordt het aantal ploegen aangesloten bij de FBFP beperkt tot vier
drie. In de laagste afdeling kunnen alle ploegen opgenomen worden.
Het aantal ploegen, aangesloten bij de FBFP wordt beperkt tot maximum 2 per club. Bij
wijze van overgangsmaatregel kunnen de clubs die in het seizoen 2013-2014 aantraden met
meer dan twee ploegen, dit aantal behouden. Valt er door omstandigheden een ploeg weg,
dan zal de club geen aanspraak meer kunnen maken om later nog een extra ploeg in te
schrijven. Indien de club het quorum van twee niet bereikt kan steeds aangevuld worden tot
twee.
b. Binnen de provincie Vlaams Brabant-Brussel Hoofdstad zullen er twee stijgers per reeks
zijn (behalve in Ere-afdeling). De ploegen die als voorlaatste en laatste eindigen in hun
reeks, dalen naar een lagere afdeling.
c. In het speelseizoen 2018-2019 kan een testwedstrijd betwist worden voor de kampioen,
aangesloten bij de FBFP. Deze kampioen speelt dan in één wedstrijd tegen de laagst
geklasseerde ploeg van de hogere afdeling, eveneens aangesloten bij de FBFP. De winnaar
hiervan blijft in de reeks of stijgt naar een hogere afdeling. Deze wedstrijd wordt gespeeld
op neutraal terrein op dag en plaats die zal vastgelegde worden door het Provinciaal
Sportcomité. Uitgesloten zijn de ploegen van de FBFP die als laatste of voorlaatste
geklasseerd staan. Deze ploeg zakt automatisch naar een lagere reeks.
Teneinde een zo evenwichtig mogelijke competitie samen te stellen kan het Sportcomité van
de Provinciale Raad afwijken op de punten inzake stijgers en dalers en in de samenstelling
van de provinciale reeksen. Uiteraard zal men steeds trachten zoveel mogelijk reeksen van
10 ploegen samen te stellen en bij de bezetting van de reeksen de basisvereisten zo kort
mogelijk te benaderen. Naarmate de dalers van de Nationale competitie, zullen de stijgers
en dalers bepaald worden in Federale en Provinciale reeksen.

