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Inwerkingtreding: 01.01.2017 = voor beide onderstaande artikels
(16-27) Afgelasten jeugd- en reservewedstrijden door de thuisclub

Artikel 1519

Vooraf beslist uitstel
weersomstandigheden

van

wedstrijden

wegens

slechte

1. De bevoegde instanties (zie Art. 1516) oordelen zonder verhaal over de opportuniteit wedstrijden uit te stellen tijdens de
week die eraan voorafgaat.
2. De onderzoeken tot uitstel kunnen plaatsvinden ofwel op verzoek van de bezochte club, ofwel op initiatief van de bevoegde
instantie.
De kosten die voortvloeien uit de vraag tot individuele keuring door een bezochte club, zullen worden aangerekend indien de
keuring geen aanleiding geeft tot het uitstellen van de wedstrijd. In alle andere gevallen zullen ze ofwel worden ingeschreven
op de rekening der gemeenschappelijke kosten, ofwel gedragen worden door de bond indien het kampioenschap niet betwist
wordt met gemeenschappelijke kosten (Art. 1502).
3. Het uitstellen van wedstrijden moet alleszins door de bevoegde instanties tijdig worden beslist en medegedeeld teneinde
de bezoekende club een nutteloze reis te besparen. De kennisgeving mag gebeuren langs om het even welk geschikt geacht
medium
4. Bepalingen geldig voor de VFV-competities van jeugd en reserven
De bezochte club kan op eigen initiatief een wedstrijd voor jeugd en/of reserven uitstellen wanneer het speelveld door
omstandigheden onbespeelbaar is.
De bezochte club kan dit via E-Kickoff doen ten vroegste 48 uren op voorhand en ten laatste drie uren voor de aftrap.
De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de hoogte gesteld.

(16-28) Forfait van een ploeg

Artikel 1526

Forfait van een ploeg en gevolgen - verbodsbepalingen

Ongewijzigd tot:
5. Bepalingen geldig voor vrouwenclubs
51. In geval van een algemeen forfait of ontslag kan de desbetreffende ploeg zich het volgende seizoen enkel in de laagste
provinciale afdeling inschrijven.
52. Indien een vrouwenclub of vrouwenafdeling met een A-ploeg en met haar B-ploeg, C-ploeg, D-ploeg, enz., in de reguliere
competitie besluit om voor één of meerdere ploegen, hetzij de A-ploeg of hetzij haar B-ploeg, C-ploeg, D-ploeg, enz., voor het
komende seizoen ontslag te geven of niet in te schrijven, moet zij dit ontslag en deze niet-inschrijving melden aan de bevoegde
instanties ten laatste op 30 april.
53. Indien een vrouwenclub of vrouwenafdeling met een A-ploeg en met een B-ploeg, en/of een C-ploeg, en/of een D-ploeg,
enz., in de reguliere competitie besluit om:
-

haar A-ploeg uit competitie te nemen, ervoor ontslag te geven en niet in te schrijven, zal haar B-ploeg het statuut van Aploeg overnemen. Deze ploeg blijft echter spelen in de afdeling waar zij gepositioneerd is.
haar A-ploeg of B-ploeg uit competitie te nemen, ervoor ontslag te geven en niet in te schrijven, zal haar C- ploeg het
statuut van B-ploeg overnemen. Deze ploeg blijft echter spelen in de afdeling waar zij gepositioneerd is.
haar A-ploeg, B-ploeg of C-ploeg uit competitie te nemen, ervoor ontslag te geven en niet in te schrijven, zal haar Dploeg het statuut van C-ploeg overnemen. Deze ploeg blijft echter spelen in de afdeling waar zij gepositioneerd is.
enz.

6. Bepalingen geldig voor de VFV-competities van jeugd en reserven
Een club kan digitaal via E-Kickoff een forfait betekenen voor jeugd en/of reserven ten laatste drie uren voor de aftrap.
De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de hoogte gesteld.

