Voorstel tot wijziging van artikel V1571- Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal
Vlaanderen
1. Ingediend door: Voetbal Vlaanderen
2. Motivering
Om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen dienen de jeugdige beloftevolle
speelsters niet alleen in hun eigen club, maar ook in een meer competitieve omgeving uit te
komen.
Daarom, op aanbeveling van Sport Vlaanderen (met de daaraan verbonden subsidies), stelt het
technisch departement van Voetbal Vlaanderen voor dat de speelsters van de topsportschool
vrouwen (WFA = Women’s Football Academy), met respect voor de gangbare
leeftijdscategorieën (Art.B1009) in overtal zullen deelnemen aan een reeks U14 of U15 of U16
van het interprovinciaal voetbal van Voetbal Vlaanderen, en dit onder het stamnummer 5000
van Voetbal Vlaanderen.
De wedstrijden worden standaard gepland als midweekwedstrijden, maar uitzonderingen hierop
zijn mogelijk. Alle wedstrijden worden gespeeld op het veld van de tegenstrever
De speelsters kunnen in het weekend dan aantreden bij hun eigen club
3. Goedkeuring vereist van: Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding: seizoen 2017-2018
5. Voorgestelde teksten

Artikel V1571

Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen

1. Deelnemers
11. Tot de INTERPROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie
Interprovinciaal Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen.
12. Ook een ploeg van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal Vlaanderen) zal in
overtal worden ingedeeld in een reeks, en dit met respect van de bepalingen van Art. B1009)
Standaard wordt deze wedstrijden gespeeld als midweek wedstrijden, steeds op het veld van de tegenstrever. Uitzonderingen hierop
zijn in overleg met de betrokken clubs steeds mogelijk.
Gele en rode kaarten volgen de toepasselijke reglementering van titel 18
2. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

Categorie
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10

Aantal ploegen
1
1
1
1
2
2
1
1

Het aanbod om met U19 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven
3. De U9 en U8 van deze clubs moeten met 2 teams aantreden in de provinciale kampioenschappen. De U7 mogen in de
gewestelijke reeksen aantreden.

4. De clubs die deelnemen aan de interprovinciale jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de provinciale
jeugdkampioenschappen, maar wel aan de gewestelijke kampioenschappen.
5. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg over aan het
sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen.
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld)
6. De clubs, die over een geldige “Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van het seizoen door het
sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10
zijn) verdeeld op basis van:
de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd.
hun geografische ligging
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
7. Clubs van Vlaamse provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van Vlaamse provincies of clubs die gekozen hebben
voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen Voetbal Vlaanderen.
Uitzonderlijk kunnen afwijkingen hierop worden toegestaan, mits akkoord van zowel Voetbal Vlaanderen als de ACFF.
8. De wedstrijden voor U13, U12, U11 en U10 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is
ten strengste verboden.
9. De interprovinciale wedstrijden U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11 en U10 mogen niet vóór 10uur ’s morgens aanvangen.
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen,
tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag voor jeugdlicentie.

