Voorstel tot wijziging van de reglementering van de jeugdcompetities VFV
1. Motivering
In het seizoen 2014-2015 startte de jeugdcompetitie VFV volgens een nieuwe methodiek. Het
bondsreglement werd in die zin aangepast en tussendoor werden twee kleine reglementsaanpassingen doorgevoerd. Vanaf het seizoen 2016-2017 is nu ook de overgangsperiode
betreffende de audits en de reglementering van de omkaderingsvoorwaarden voor clubs met een
provinciale en interprovinciale jeugdlicentie afgelopen. Reden om het reglement op te smukken en
hier en daar aan te passen aan de noodwendigheden.
Het nazicht op de reglementering van de omkaderingsvoorwaarden verliep moeizaam, niet alleen
bij het afleveren van de jaarlijkse jeugdlicentie, maar ook bij de tussentijdse controles.
Momenteel werkt IT hard aan de opmaak van een online applicatie, waarlangs de aanvraag tot het
bekomen van een jeugdlicentie vanaf het seizoen 2016-2017 dient te gebeuren. Hierdoor zal een
wekelijkse automatische controle van de omkaderingsvoorwaarden vanaf het seizoen 2016-2017
mogelijk zijn.
Afgelopen seizoen stelden we te vaak vast dat sommige clubs er in slaagden de reglementering te
omzeilen door TVJO en/of jeugdtrainer(s), keepertrainer(s) en talentscout(s) op te geven, die hun
functie(s) niet daadwerkelijk opnamen.
Ook worden de kwalificaties van bepaalde personen door verschillende clubs en voor verschillende
functies aangewend om te voldoen aan de kwaliteitscriteria, terwijl dergelijke combinaties in de
praktijk onmogelijk en zelfs ongewenst zijn om de noodzakelijke kwaliteit in de jeugdopleiding te
kunnen leveren. Een transparante en unieke registratie van de personen die deze functies vervullen
dringt zich dan ook op.
Elke jeugdspeler en elke club verdient op dat vlak een correcte en gelijke behandeling. Tot nu toe
was ons reglement hier niet duidelijk genoeg op voorzien, vandaar dat we ook dit in deze
reglementsaanpassing opnemen. Een duidelijke procedure om clubs die lange tijd niet aan de
normen voldoen te sanctioneren is dan ook wenselijk, om de interprovinciale en provinciale
competities op niveau te houden.
Tenslotte willen we ook het aanvangsuur van de interprovinciale en provinciale wedstrijden
reglementeren aangezien bij bepaalde wedstrijden, ondanks de relatief korte verplaatsingen t.o.v.
vroeger, spelers onverantwoord vroeg te laten vertrekken.
Niet nuttige artikels werden ten slotte verwijderd en/of aangepast, ten einde de administratieve
verplichtingen te verminderen.
2. Goedkeuring vereist van: VFV
3. Inwerkingtreding: 1/7/2016
4. Voorgestelde teksten
Artikel 451

Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie VFV interprovinciaal
of provinciaal voetbal

1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie het bekomen van een jeugdlicentie
interprovinciaal of provinciaal voetbal, inclusief- indien toepasselijk- de aanvraag tot het uitvoeren van een externe audit, op straffe
van moet verval, ingediend worden uiterlijk op 1 april, voorafgaand aan het daaropvolgend seizoen 1 oktober (Art. 21) van het
seizoen waarin men een bepaalde jeugdlicentie, geldig voor het daaropvolgend seizoen, wenst te behalen. Hiervoor zal een
document ter beschikking worden gesteld door de centrale administratie.

2. Op straffe van nietigheid dient de aanvraag het dossier aanvraag jeugdlicentie te gebeuren via de voorziene on-line applicatie in
E-Kickoff, waarbij men uiterlijk op 15 mei bewijst aan de vier kwaliteitscriteria te voldoen (art. 453).
-

per aangetekend schrijven, of per E-Kickoff, gericht aan de Bondsadministratie
aan de hand van een modelformulier

3. Het resultaat van de externe audit, uitgevoerd door het auditbureau aangesteld door de VFV dient ten laatste op 31 maart (Art.
21) van het seizoen voorafgaand aan datgene waarvoor men een bepaalde jeugdlicentie wenst te behalen in het bezit te zijn van de
VFV. De club dient zich tijdig in te schrijven via de voorziene procedure zoals opgelegd door het auditbureau.
Voorbeeld: Een club die tijdens het seizoen 2015-2016 2016-2017 op provinciaal niveau wenst te spelen met de jeugd, moet een
jeugdlicentie (incl. een externe audit) voor provinciaal voetbal tijdig hebben aangevraagd via een on-line applicatie in E-Kickoff, vóór
1 oktober april 2014 2016 en het resultaat van de externe audit in kwestie bekomen hebben vóór 1 april 2015 ten laatste op 31
maart 2016.
4. Bij de online aanvraag van de provinciale of interprovinciale jeugdlicentie dient de club alle noodzakelijke
engagementsverklaringen van TVJO, jeugdtrainer, keepertrainer en talentscouts volgens de voorziene methode up te loaden.
Hiervoor zal een document ter beschikking worden gesteld door de centrale administratie.

Artikel 452

Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of
provinciaal voetbal te bekomen

1. Om een jeugdlicentie te bekomen dient de club:
11. Een geldig auditverslag voor te leggen van de externe audit, uitgevoerd door een het auditbureau aangesteld door de VFV.
Zulk auditverslag is geldig voor drie seizoenen volgend op het tijdstip van toekenning van het resultaat (zie ook art. 454)
Voorbeeld: een geldig auditverslag van 31/03/2016 biedt mogelijkheden voor seizoenen 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019.
-

Een auditverslag, op niveau provinciaal, met als resultaat twee sterren, geeft toegang tot de jeugdlicentie “provinciaal”

-

Een auditverslag, op niveau interprovinciaal, met als resultaat drie of vier sterren, geeft toegang tot de jeugdlicentie
“interprovinciaal”

-

Een auditverslag op niveau interprovinciaal, met als resultaat Basic Quality Label kan toegang geven tot jeugdlicentie
‘’provinciaal’’, indien de betrokken club een attest van de externe auditor kan voorleggen dat hun behaalde score overeenstemt
met het resultaat twee sterren van de provinciale audit.

12. Te voldoen aan vier kwaliteitscriteria (Art. 453), die jaarlijks permanent tijdens het seizoen worden nagezien door de
sporttechnische dienst van VFV.
2. Elke club die wenst te participeren aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie verklaart zich akkoord met de procedure
van de externe audit en de objectief meetbare kwaliteitscriteria.
3.Tijdens de uitvoering van de externe auditprocedure en vooraleer een definitieve uitslag wordt toegekend, kan een club de
vaststellingen aanvullen in samenspraak met de auditor.
Er is nadien geen beroepsprocedure mogelijk tegen het resultaat van deze audit.
4. De meting van de kwaliteitscriteria betreft objectieve resultaten.
5. Overgangsmaatregelen:
51. Voor het seizoen 2014-2015
Voor het seizoen 2014-2015 komen de volgende audits, uitgevoerd als deelname aan de Facultatieve opdracht Jeugdsport VFV
(FO), in aanmerking:
audit 2010, resultaat mei 2011
audit 2011, resultaat mei 2012
audit 2012, resultaat mei 2013
audits 2013, resultaat uiterlijk 31/12/2013
audits 2014, resultaat uiterlijk op 31/03/2014, alsmede de dossiers buiten de facultatieve opdracht Jeugdsport, resultaat uiterlijk
31/3/2014

Voor de clubs met een audit 2010, en de clubs met een audit 2011, die zich inschreven voor FO 2013 of een audit 2014 met een
resultaat voor 31/03/2013, geldt de hoogste score.
Voor de clubs met een audit 2010, 2011 en 2012, die in het seizoen 2013-2014 niet meer op het niveau spelen waarop zij eerder
een auditresultaat behaalden, geldt dat zij dit resultaat maximaal op het huidig speelniveau kunnen valoriseren. Indien zij alsnog
hoger wensen te spelen zullen zij dus een nieuwe audit moeten afleggen met gekend resultaat uiterlijk 31/03/2014.
52. Voor het seizoen 2015-2016
Komen in aanmerking: de audits van 2012, 2013, 2014 en extra-dossiers
Voor de clubs met een audit 2012, die in het seizoen 2014-2015 niet meer op het niveau spelen waarop zij eerder een auditresultaat
behaalden, geldt dat zij dit resultaat maximaal op het huidig speelniveau kunnen valoriseren. Indien zij alsnog hoger wensen te
spelen zullen zij dus een nieuwe audit moeten afleggen met gekend resultaat uiterlijk 31/03/2015.
53. Vanaf de volgende seizoenen: audits daterend van maximaal 3 jaar eerder

Artikel 453

Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een jeugdlicentie
VFV te bekomen

1. De vier kwaliteitscriteria waaraan de club dient te voldoen zijn:
11. Accommodatie
12. Het aantal ploegen per leeftijdscategorie
13. Staf en omkadering
14. Verplichte deelname aan de activiteiten van de provinciale jeugdopleiding
2. Accommodatie: Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal
21. De club dient te beschikken over twee goed bespeelbare terreinen die aan de reglementaire vereisten voldoen (Titel 12,
Hoofdstuk 2).
22. Deze 2 terreinen zijn in die mate beschikbaar dat er geen enkele wedstrijd (provinciaal of interprovinciaal) vóór 10uur ’s morgens
dient aan te vangen (zie ook art 1571.9).
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het sporttechnisch departement van de VFV, tegelijkertijd met het
indienen van de aanvraag voor jeugdlicentie.
3. Aantal ploegen per leeftijdscategorie: volgend aantal ploegen dient te worden ingeschreven:
Wedstrijdvorm

Interprovinciaal

Provinciaal
U21 (0) (**)

Gewestelijk
U21

U19 (0) (**)
U17 (1)
U17 (1)
U17
11/11
U16 (1)
U15 (1)
U15 (1)
U15
U14 (1)
U13 (2)
U13 (1)
U13
U12 (2)
U12 (1)
U12
8/8
U11 (1)
U11 (1)
U11
U10 (1)
U10 (1)
U10
De U8 en U9 van deze clubs
U9 (2)
U9
5/5
moeten provinciaal spelen
U8 (2)
U8
met telkens 2 ploegen
U7
De U7 van deze clubs mogen De U7 van deze clubs mogen
gewestelijk spelen
gewestelijk spelen
(**) Het aanbod om met deze leeftijdscategorieën te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven
OPGELET: Bij algemeen forfait in één van de leeftijdscategorieën waarvoor ze verplicht is/was zich in te schrijven, kan een club het
daaropvolgende seizoen slechts het onmiddellijk lager licentieniveau bekomen (zie Art. 1526)

4. Staf en omkadering
41. Jeugdlicentie Interprovinciaal
Niveau jeugdlicentie
INTERPROVINCIAAL

Functie
Aard diploma (*): minstens
TVJO
TVJO- amateur
Jeugdtrainers 11/11
UEFA-B
Jeugdtrainers 8/8
Getuigschrift B
Jeugdtrainer 5/5
Getuigschrift C
Keeperstrainer 11/11 en 8/8
Keeperstrainer niveau 1
Talentscout
3 talentscouts in bezit van attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van toepassing is
(inschrijving opleiding ten laatste 31 maart voorafgaand aan het seizoen)
Niet alle 14 jeugdtrainers dienen aan de vereiste kwalificatie te voldoen. Volgende overgangsmaatregelen zijn van toepassing:
2015-2016: 10 van de 14 dienen te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 3 trainers 8/8 en 2 trainers 5/5
Vanaf het seizoen 2016-2017 Er dienen 12 van de 14 dienen jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 4 trainers
8/8 en 3 trainers 5/5
42. Jeugdlicentie provinciaal
Niveau jeugdlicentie
PROVINCIAAL

Functie
Aard diploma (*): minstens
TVJO
UEFA-B met geldige licentie
Jeugdtrainers 11/11
UEFA-B
Jeugdtrainers 8/8
Getuigschrift B
Jeugdtrainer 5/5
Getuigschrift C
Keeperstrainer 11/11
Keeperstrainer niveau 1
Talentscout
1 talentscout in bezit van attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van toepassing is
(inschrijving opleiding ten laatste 31 maart voorafgaand aan het seizoen)
Niet alle 10 jeugdtrainers dienen aan de vereiste kwalificatie te voldoen. Volgende overgangsmaatregelen zijn van toepassing:
2015-2016: 6 van de 10 dienen te voldoen, waarbij minstens 1 trainer 11/11, 2 trainers 8/8 en 2 trainers 5/5
Vanaf het seizoen 2016-2017 Er dienen 8 van de 10 jeugdtrainers dienen te voldoen, waarbij minstens 1 trainer 11/11, 3 trainers 8/8
en 3 trainers 5/5
44. 43. De club die gebruik maakt van de afwijking vermeld in punten 41 en 42 hiervoor, en waarvan de betrokken trainer de
beloofde opleiding niet heeft gevolgd, kan het daaropvolgende seizoen geen gebruik meer maken van deze afwijking.
44. De Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) is op sporttechnisch vlak de eindverantwoordelijke voor de
jeugdopleiding van zijn club en aldus actief in de dagelijkse jeugdwerking van de club. De TVJO kan maar voor 1 club die
interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie art. 451.4). De TVJO kan geen engagementsverklaring
(zie art. 451/4) tekenen voor de functie van jeugdtrainer en keepertrainer maar wel voor de functie van talentscout.
43. 45. De jeugdtrainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden van het betrokken team. De jeugdtrainer kan maar voor 1 club
die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie art. 451.4) De jeugdtrainer kan maar voor 1 ploeg
een engagementsverklaring tekenen. De jeugdtrainer kan geen engagementsverklaring (zie art. 451/4) tekenen voor de functie van
TVJO maar wel voor de functie van keepertrainer en talentscout.
46. De keepertrainer geeft minstens 1 training per week aan de verschillende leeftijdsgroepen en begeleidt deze keepers
regelmatig tijdens de wedstrijden. De keepertrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een
engagementsverklaring tekenen (zie art. 451.4). De keepertrainer kan geen engagementsverklaring (zie art. 451/4) tekenen voor de
functie van TVJO maar wel voor de functie van talentscout en jeugdtrainer.
47. De talentscout is verantwoordelijk voor de interne en externe scouting van de jeugdspelers van de club. De talentscout kan
maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie art. 451.4). De talentscout kan
wel een engagementsverklaring (zie art. 451/4) tekenen voor de functie van TVJO, keepertrainer en jeugdtrainer
5. Verplichte deelname, in het seizoen voorafgaand aan het seizoen waarvoor de jeugdlicentie wordt aangevraagd, aan de
talentdetectiedagen en de wedstrijden georganiseerd door de Provinciale jeugdopleiding jongens (PJO jongens)

51. Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 tot U16.
52. Jeugdlicentie provinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 en U13.
53. Indien een club niet meewerkt aan de voorziene PJO-activiteiten, zal zij, na het bekomen van een eerste waarschuwing, geen
toegang krijgen tot de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie voor het daaropvolgende seizoen bij vaststelling van een
volgende overtreding.

Artikel 454

Geldigheidsduur van een jeugdlicentie VFV interprovinciaal of provinciaal
voetbal

1. Een jeugdlicentie biedt drie seizoenen toegang tot het behaalde niveau.
De duurtijd van de jeugdlicentie neemt aanvang op 1 juli, volgend op het seizoen waarin de bewuste jeugdlicentie werd verkregen.
2. Tijdens deze drie seizoenen dient de club continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria (Art. 453), op straffe van verval van de
geldigheid van de licentie.
1. Een geldig auditverslag (2, 3 of 4 sterren) biedt drie seizoenen toegang tot het behaalde niveau indien voldaan wordt aan de 4
kwaliteitscriteria.
2. Een jeugdlicentie (interprovinciaal of provinciaal) dient jaarlijks volgens de voorziene modaliteiten aangevraagd te worden.
3. Tijdens het seizoen waarvoor de club een jeugdlicentie heeft bekomen dient de club continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria
(Art. 453), op straffe van verval van de geldigheid van de licentie.

Artikel 455

Strafbepalingen bij het niet naleven van de omkaderingsvoorwaarden
provinciaal en interprovinciaal

1. Een jeugdlicentie wordt door de centrale administratie van de VFV voor aanvang van het seizoen toegekend op basis van de vóór
1 april ingediende aanvraag. De club dient tijdens het seizoen waarvoor ze een geldige jeugdlicentie heeft verkregen continu te
voldoen aan de kwaliteitscriteria (Art. 453), op straffe van verval van de geldigheid van de jeugdlicentie interprovinciaal of
provinciaal.
2. Bij ontslag van een TVJO, jeugdtrainer, keepertrainer en talentscout waarvoor een engagementsverklaring werd ingediend, dient
de club zo snel mogelijk over te gaan tot vervanging om continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Iedere tijdelijke afwezigheid van
de gekwalificeerde jeugdtrainer op de wedstrijd ten gevolge van ziekte, werkomstandigheden of andere redenen dient door de club
op het digitaal wedstrijdblad vermeld te worden.
3. Iedere wijziging van de omkadering, nodig om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de jeugdlicentie dient door de club
onmiddellijk in de on-line applicatie aangepast te worden (inclusief engagementsverklaring).
4. Indien een club met een interprovinciale jeugdlicentie tijdens het seizoen doorlopend langer dan 30 dagen niet aan de
omkaderingsvoorwaarden voldoet, zal zij het daaropvolgende seizoen geen toegang krijgen tot de interprovinciale jeugdcompetitie.
5. Indien een club met een provinciale jeugdlicentie tijdens het seizoen doorlopend langer dan 30 dagen niet aan de
omkaderingsvoorwaarden voldoet, zal zij het daaropvolgende seizoen geen toegang krijgen tot de provinciale jeugdcompetitie.
6. Het centraal secretariaat van de VFV brengt de club hiervan binnen de 7 dagen na het overschrijden van de 30 dagen termijn via
E-Kickoff op de hoogte. De club kan hiertegen echter binnen de 14 dagen verzet aantekenen tegen deze beslissing, per E-Kickoff of
aangetekend schrijven aan het Algemeen Secretariaat van de VFV.
Dit verzet wordt behandeld door het Sportcomité VFV, dat in eerste en laatste aanleg beslist

Artikel 1526

Forfait van een ploeg en gevolgen - verbodsbepalingen

Ongewijzigd tot:
342. Indien het een door de VFV georganiseerd kampioenschap betreft:
-

indien het forfait een interprovinciale of provinciale jeugdploeg betreft, zal de betrokken club in het volgende seizoen met haar
jeugdploegen slechts provinciaal, respectievelijk gewestelijk mogen spelen, tenzij het een team betreft zonder verplichting om in
te schrijven (art. 453.3)

Rest van het artikel ongewijzigd

Artikel 1571

Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de VFV

1. Tot de INTERPROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie
Interprovinciaal Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door VFV
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 de VFV.
(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
Sportcomité sporttechnisch secretariaat van de VFV in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10
zijn) verdeeld op basis van:
hun geografische ligging
de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd. verdeeld op basis van 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 VFV. Clubs van Waalse provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van
Waalse provincies of clubs die gekozen hebben voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen ACFF.
Uitzonderlijk kunnen afwijkingen hierop worden toegestaan, mits akkoord van zowel de VFV als de ACFF.
Clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen bij aanvang van het seizoen een keuze te maken m.b.t. de regio (Vlaanderen of
Wallonië) waarin zij wensen uit te komen en deze keuze aan het Sportcomité mee te delen vóór 15 mei voorafgaand aan het
seizoen in kwestie.
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.

Artikel 1573

Provinciale jeugdkampioenschappen van de VFV

1. Tot de PROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie Provinciaal
Jeugdvoetbal”(Zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door VFV

2. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

5/5

Categorie
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Aantal ploegen
1
1
1
1
1
1
2
2

Het aanbod om met U21 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven
3. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg over aan het
provinciaal secretariaat.
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld)
4. De clubs, die over een geldige “Licentie provinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van het seizoen door het
Provinciaal Comité provinciaal secretariaat in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn)
verdeeld op basis van:
hun geografische ligging
de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
5. de clubs die deelnemen een de elite 1- of elite 2 jeugdkampioenschappen, mogen eveneens deelnemen aan de provinciale
kampioenschappen, op voorwaarde dat ze inschrijven in al de voorziene leeftijdscategorieën met het aantal voorziene ploegen.
6. De wedstrijden voor U8 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is ten
strengste verboden.
7. De provinciale wedstrijden U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9 en U8 mogen niet vóór 9u30 ’s morgens aanvangen.

Artikel 1575

Gewestelijke jeugdkampioenschappen van de VFV

1. In iedere provincie mogen voor alle clubs gewestelijke kampioenschappen ingericht worden voor de volgende leeftijdscategorieën:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

5/5

Categorie
U21
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

2. Elke provincie mag tevens facultatieve gewestelijke kampioenschappen inrichten voor:
U7 in de wedstrijdvorm 2/2
U10, U11, U12, U13 in de wedstrijdvorm 5/5
U15, U17, U21 in de wedstrijdvorm 8/8
3. Het Provinciaal Comité kan per reeks 11/11 een club inschrijven voor de wedstrijdvorm 8/8 in plaats van de gebruikelijke 11/11.
Een club ingeschreven in de wedstrijdvorm 11/11 kan haar wedstrijd spelen in de wedstijdvorm 8/8, mits dit één dag vooraf aan het
Provinciaal secretariaat en de tegenstrever te melden. In dat geval wordt de forfaitscore uitgesproken, maar worden er geen boetes
opgelegd (Art.1527).
4. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg over aan het
provinciaal secretariaat.
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld)
5. De clubs worden bij aanvang van het seizoen door het Provinciaal Comité in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig,
kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis van:
hun geografische ligging
de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
6. De wedstrijden voor U7 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is ten
strengste verboden.

Artikel 1577

U6: voetbal 2 tegen 2

1. U6 spelen 2 tegen 2. Facultatief kunnen ook U7 2 tegen 2 spelen. Het is niet toegestaan om U6 wedstrijden 5 tegen 5 te
organiseren of om met een volledige U6 ploeg in een U7-competitie in te schrijven.
2. Een kalender zal worden opgemaakt door het Provinciaal Comité. De spelers worden verdeeld in functie van het wedstrijdformat 2
tegen 2, volgens de richtlijnen uitgevaardigd door het sporttechnisch centrum van de VFV of de ACFF

