REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018
01. Volley Vlaanderen richt de VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE in voor zowel
jongens als voor meisjes en dit in de categorieën U19, U17, U15 U13 en U11.
02. De Vlaamse Jeugd Champions League wordt betwist volgens de internationale
spelregels behoudens afwijkingen en speciale voorzieningen opgenomen in onderhavig
reglement.
03. Leeftijdscategorieën – nethoogten – wedstrijdballen...
Categorie

Geboren

Speelwijze

Afmetingen
terrein

Libero’s
toegestaan

Aantal
spelers

Nethoogtes
J
M

Balnr.

U19

1999 en later

6x6

9 x 18 m

Ja

6/6

2m43 2m24

5

U17

2001 en later

6x6

9 x 18 m

Ja

6/6

2m35 2m18

5

U15

2003 en later

6x6

9 x 18 m

Ja

6/6

2m24 2m14

5

U13

2005 en later

4x4

7 x 14 m

Nee

4/4

2m18 2m10

5

U11

2007 en later

3x3

6 x 12 m

Nee

3/3

2m10 2m10

5

04. Specifieke regels:
 Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. De eerste twee tot 25 en
een eventuele derde tot 15.
 Uitzondering voor een tornooi met 6 teams spelen we 3 winnende sets enkel voor
plaats 5-6.
 Alle sets worden gespeeld naar 2 punten verschil.
 Er worden geen TTO toegestaan.
 Wisselbordjes worden niet gebruikt.
 Bij een eventuele 3de of 5de set wordt er gewisseld op 8 punten.
 Geen snelle wissels. Dit betekent dat:
o De coach de spelerswissel aanvraagt.
o De scheidsrechter de toelating dient te geven voor de wissel.
o De spelerswissel dient te gebeuren binnen de wisselzone.
o De spelerswissel beperkt is tot de tijd nodig om de spelerswissel op het
wedstrijdblad te noteren en het in- en uittreden van de spelers toe te staan.
o De wisselspelers op ogenblik van de aanvraag door de coach dienen klaar
te staan om het speelveld te betreden. Is dit niet het geval, dan wordt de
spelerswissel niet toegestaan en wordt de ploeg bestraft voor
spelvertraging.
 Libero's:
o Spelen met of zonder libero’s is enkel toegelaten bij de U19 - U17 - U15
rekening houdend met maximum 2 libero's vanaf 8 spelers en meer. De
2 libero's zijn inbegrepen bij de 8 spelers en niet toegevoegd aan de 8
spelers.
o Bij elke wedstrijd binnen een tornooi mag er met andere libero's worden
gespeeld.
 Bij de U13:
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Line-coaching: toegestaan langs de zijlijn vanaf de middellijn;
4 tegen 4 (3 voor- en 1 achterspeler); achterspeler is tevens opslaggever;
Aantal spelerswissels: 6;
Bij de opslag is het bij de ander ploeg in receptie voldoende dat de
achterspeler (in het voorbeeld aangeduid met het cijfer 1) slechts één
voorspeler voor hem heeft staan. Dat mag speler op positie 4, 3 of 2 zijn.
Voorbeeld:

4

3

2

1








Bij de U11:
3 tegen 3 (Alle 3 voorspeler); speler 1 is opslaggever (rechtse speler);
Aantal spelerswissels: 6;
Line-coaching: toegestaan langs de zijlijn vanaf de middellijn
In complex 1 mogen de spelers zich bij de receptie vrij opstellen op het
terrein.
In complex 2 staat elke speler bij de opslag in de correcte positie: speler 1
slaat op, en speler 2 staat rechts van speler 3.
Er wordt met een normale rotatie opgeslagen (1 - 2 - 3 …)
Voorbeeld:
3

2

1

05. De deelname is voorbehouden aan clubs aangesloten bij Volley Vlaanderen.
06. De Vlaamse Jeugd Champions League wordt betwist in tornooivorm over 3 periodes. Bij
inschrijving wordt er deelgenomen aan de 3 periodes. Een forfait voor één periode, of
voor een kwalificatietornooi of voor een manche (zie later), impliceert een algemeen
forfait. Een vast patroon van de competitie-indeling is niet vooraf te bepalen daar dit
afhankelijk is van de inschrijvingen. Het aantal ingeschreven ploegen per geslacht en
per jeugdcategorie zal het verloop bepalen. De structuur van de Vlaamse Jeugd
Champions League wordt bepaald door de Volley Vlaanderen Jeugdcommissie na
afsluiten van de periode van inschrijving en rekening houdend met zoveel mogelijk
speelgelegenheid.
Toch is er een vast stramien:
A. Dit kampioenschap wordt beslist over 3 tornooien die gespeeld worden op de
weekdagen van drie vakantieperiodes binnen het schooljaar 2017-2018: de
herfstvakantie (30/10 - 05/11), de kerstvakantie (25/12 - 07/01) en de
paasvakantie (02/04 - 15/04). Er wordt dus niet in de weekends gespeeld,
evenmin op kerstdag, nieuwjaarsdag en paasmaandag. Evenmin 24 en 31
december. Uitzonderingen worden aangevraagd bij de Volley VlaanderenJeugdcommissie.
B. De tornooien worden gespeeld met een vooraf bepaald wedstrijdschema.
Aanvang van de tornooien: ten vroegste 09.00 u. Laatste wedstrijd ten laatste
18.00 u.
C. Een forfait voor één periode, of voor een kwalificatietornooi of voor een manche
(zie later), impliceert een algemeen forfait voor de rest van het seizoen. Een forfait
in een kwalificatietornooi of manche van de paasvakantie impliceert dat de club
een extra boete zal betalen. Zie artikel 23.
07. Bij méér dan 8 ingeschreven ploegen in een categorie, wordt een tornooi, binnen
dezelfde vakantieperiode, over twee dagen gespreid:
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Dag 1: twee of meerdere kwalificatietornooien (voor alle ploegen) met maximum
8 ploegen per kwalificatietornooi. Vanaf tornooi kerstvakantie kan dit ook maar
één kwalificatietornooi zijn.
Dag 2: een manche.
o Een manche is een tornooi van x aantal "beste ploegen" uit de
kwalificatietornooien en vanaf de kerstvakantie nog aangevuld met
y "rechtstreeks geplaatste ploegen".
 "beste ploegen" :
zijn die ploegen die zich op de kwalificatietornooien
gekwalificeerd hebben voor de nog vrije plaatsen in de manche.
 De "rechtstreeks geplaatste ploegen" (enkel van toepassing vanaf
het kerst- en paastornooi).
Zijn die ploegen die op basis van hun totale rangschikking in de
vorige kwalificatietornooien of manche(s) niet moeten
deelnemen aan de kwalificatietornooien en dus rechtstreeks
geplaatst zijn voor de manche.

Puntenverdeling en Ranking
 Deelname aan de kwalificatiewedstrijden en/of manches levert punten op voor het
totale klassement.
 Winnaar van de wedstrijd met 2-0 of 2-1 krijgt 2 punten.
 Verliezer van de wedstrijd krijgt 1 punt bij 1-2 verlies en 0 punten bij 0-2 verlies.
 Bij gelijke punten telt het quotiënt van het aantal gewonnen sets tav het aantal
verloren sets (van al de gespeelde wedstrijden).
 Wanneer deze quotiënt bij 2 ploegen gelijk is, dan telt de uitslag van de onderlinge
wedstrijd.
 Wanneer deze quotiënt bij 3 ploegen gelijk is, telt het quotiënt van het aantal
gewonnen sets tav het aantal verloren sets van de 3 ploegen in de onderlinge
wedstrijden.
 Wanneer dit nog gelijk is, telt het quotiënt van het aantal gewonnen punten tav het
aantal verloren punten van de 3 ploegen in de onderlinge wedstrijden.
 Wanneer hierdoor een ploeg afvalt en er 2 ploegen overblijven telt resultaat van
onderlinge wedstrijd van beide ploegen.
 Er wordt per periode (herfst-, kerst- en paas-) een algemene ranking gemaakt over
de kwalificatietornooien en de manches heen. Er kunnen dus meerdere ploegen
eenzelfde ranking krijgen (vanwege meerdere kwalificatietornooien).
 Verdeling punten:
o 1ste plaats: 100 punten
o 2de plaats: 80 punten
o 3de plaats: 70 punten
o 4de plaats: 60 punten
o 5de plaats: 50 punten
o 6de plaats: 45 punten
o 7de plaats: 40 punten
o 8ste plaats: 35 punten
o 9de plaats: 30 punten
o 10de plaats: 25 punten
o 11de plaats: 20 punten
o 12de plaats: 15 punten
o 13de plaats: 10 punten
o 14de plaats: 5 punten
o 15de plaats: 1 punt
o overige:
0 punten
 Bij een forfait in één van de tornooien, wordt de ploeg uit de hele VJCL gehaald en
valt deze ploeg op 0 punten terug.
08. Klassementen
Vlaamse Jeugd Champions League 2017-2018
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Na elk tornooi (in herfst-, kerst- en paasperiode) wordt een tussenklassement
gemaakt.
Alle ploegen spelen met herfst de kwalificatietornooien! Sommige ploegen gaan
door naar de herfstmanche!
Op basis van deze uitslagen (kwalificaties en manche) wordt een totaalranking
gemaakt wat meteen ook het tussenklassement is.
Na het herfsttornooi is het tussenklassement dus gelijk aan de ranking na de
kwalificaties en manche van de herfst.
o Op basis hiervan gaan sommige ploegen rechtstreeks naar de kerstmache.
o De andere ploegen kunnen zich terugplaatsen voor de kerstmanche via de
kwalificatietornooi(en) met kerst.
Na het kersttornooi (kwalificaties en manche) is het tussenklassement de som van
de rankings van herfst en kerst.
 Op basis hiervan gaan sommige ploegen rechtstreeks naar de
paasmanche.
 De andere ploegen kunnen zich terugplaatsen voor de paasmanche via de
paaskwalificatietornooi(en).
Na het paastornooi (kwalificaties en manche) is het eindklassement bekend. Dit is
de som van de rankings van herfst-, kerst- en paasperiodes.
De ploeg met het hoogste aantal punten in het totaalklassement is de winnaar in
zijn categorie van de Vlaams Jeugd Champions League!
 Bij gelijkheid van punten wint de ploeg die het beste scoort wanneer je de
behaalde rankings optelt (minimaal totaal).
 Is deze som nog gelijk, dan wordt de ranking van het laatste tornooi
genomen.
De winnaar van de Vlaams Jeugd Champions League krijgt het ticket voor
deelname aan het nationaal Jeugd Kampioenschap. Met uitzondering van U11.

09. Voorbeelden klassementen
o

Voorbeeld 1: verschillend puntentotaal
 Ploeg A wordt met herfst 1ste (100 punten), met kerst 2de (80 punten) en
met Pasen 1ste (100 punten) en haalt dus in totaal 280 punten
 Ploeg B wordt met herfst 2de (80 punten), met kerst 1ste (100 punten) en
met Pasen 2de (80 punten) en haalt dus in totaal 260 punten
 Ploeg A wint, want heeft meer punten!

o

Voorbeeld 2: gelijke punten -> beste score rankings doorslaggevend
 Ploeg A wordt met herfst 4de (60 punten), met kerst 1ste (100 punten) en
met Pasen 1ste (100 punten) en haalt dus in totaal 260 punten
 Ploeg B wordt met herfst 1ste (100 punten), met kerst 2de (80 punten) en
met Pasen 2de (80 punten) en haalt dus in totaal 260 punten
 Beide ploegen hebben 260 punten. Dan worden hun rankings opgeteld:
 Ploeg A: 4+1+1= 6 (4de plaats + 1ste plaats + 1ste plaats)
 Ploeg B: 1+2+2= 5 (1ste plaats + 2de plaats + 2de plaats)
 Dit wil zeggen dat Ploeg B-eindwinnaar is want 5 is kleiner dan 6
o Beste score rankings!

o

Voorbeeld 3: gelijke punten, gelijke score rankings ->laatste tornooi doorslaggevend
 Ploeg A wordt met herfst 4de (60 punten), met kerst 1ste (100 punten) en
met Pasen 2de (80 punten) en haalt dus in totaal 240 punten
 Ploeg B wordt met herfst 2de (80 punten), met kerst 4de (60 punten) en met
Pasen 1ste (100 punten) en haalt dus in totaal 240 punten
 Beide ploegen hebben 240 punten. Dan worden hun rankings opgeteld:
 Ploeg A: 4+1+2= 7 (4de plaats + 1ste plaats + 2de plaats)
 Ploeg B: 2+4+1= 7 (2de plaats + 4de plaats + 1ste plaats)
 Beide ploegen halen de som van 7 in de rankings (dus ook gelijk!)
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Ploeg B is eindwinnaar want in dit geval (bij gelijkheid punten en
gelijkheid ranking) zal de ranking van het laatste tornooi de
doorslag geven!
Ploeg B eindigde eerste met laatste tornooi en Ploeg A eindigde 2de.

10. Drie voorbeelden van tornooistructuur en opmaken van rangschikking:
 In een bepaalde leeftijdscategorie: 7 ploegen ingeschreven:
o Herfstvakantie: 1 manche van 7 ploegen
 Er wordt een rangschikking gemaakt op basis van punten.
o Kerstvakantie: 1 manche van 7 ploegen
 Op het einde van de kerstvakantie wordt een rangschikking
gemaakt op basis van de behaalde punten in de 2 manches.
o Paasvakantie: 1 manche van 7 ploegen.
 Op het einde van de paasvakantie wordt er weer een rangschikking
gemaakt van alle ploegen, op basis van de behaalde punten in
alle wedstrijden van de manches. De ploeg met de meeste punten
is de Vlaamse Jeugd Champions League-winnaar.
 In een bepaalde leeftijdscategorie: 13 ploegen ingeschreven:
o Herfstvakantie:
 2 kwalificatietornooien, het ene met 6, het andere met 7 ploegen.
Na deze kwalificatietornooien wordt een rangschikking
opgemaakt. De beste 6 (= de beste 3 van elk tornooi) gaan naar
de manche.
 1 manche met de beste 6 uit de kwalificatietornooien. Uit deze
manche gaan de 5 best gerangschikten direct naar de volgende
manche in de kerstvakantie. De 6de gerangschikte van deze
manche speelt, samen met de andere 7 ploegen die geen manche
gespeeld hebben in deze herfstvakantie, het kwalificatietornooi in
de kerstvakantie.
 Op het einde van de herfstvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in de kwalificatiewedstrijden en de wedstrijden
van de manche.
o Kerstvakantie:
 1 kwalificatietornooi met 8 ploegen: de 7 'minst goed
gerangschikten' (deze komen uit de vorige 2 kwalificatietornooien
van de herfstvakantie) aangevuld met de laatste van de manche
uit de herfstvakantie.
 1 manche met 8 ploegen: de eerste 5 van de manche uit de
herfstvakantie aangevuld met de 3 best gerangschikten uit het
kwalificatietornooi van deze kerstvakantie.
Na dit tornooi wordt een rangschikking gemaakt over alle
gespeelde wedstrijden.
 Op het einde van de kerstvakantie wordt er weer een rangschikking
gemaakt van alle ploegen, op basis van de behaalde punten in
alle kwalificatiewedstrijden en alle wedstrijden van de manches.
o Paasvakantie:
 1 kwalificatietornooi met 8 ploegen: de 8 zwakste ploegen uit de
totale rangschikking.
 1 manche met 8 ploegen: de 5 hoogst geplaatsten van de totale
rangschikking + de beste 3 uit het kwalificatietornooi van de
paasvakantie.
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 Op het einde van de paasvakantie wordt er weer een rangschikking
gemaakt van alle ploegen, op basis van de behaalde punten in
alle kwalificatiewedstrijden en alle wedstrijden van de manches.
De ploeg met de meeste punten is Vlaamse Jeugd Champions
League-winnaar.
 In een bepaalde leeftijdscategorie: 21 ploegen ingeschreven:
o Herfstvakantie:
 3 kwalificatietornooien, drie tornooien van elk 7 ploegen.
Na deze kwalificatietornooien wordt een rangschikking
opgemaakt. De beste 6 (= de beste 2 van elk tornooi) gaan naar
de manche.
 1 manche met de beste 6. Uit deze manche gaan de 2 best
geplaatsten naar de volgende manche in de kerstvakantie. De 3de,
4de, 5de en 6de gerangschikten van deze manche spelen, samen
met de 15 andere ploegen die geen manche gespeeld hebben in
de herfstvakantie, de kwalificatietornooien in de kerstvakantie.
 Op het einde van de herfstvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in de kwalificatiewedstrijden en de wedstrijden
van de manche.
o Kerstvakantie:
 3 kwalificatietornooien met respectievelijk 7, 6 en 6 ploegen: dit zijn
de 15 laagst gerangschikten uit de herfstvakantie én de 4 laagst
gerangschikten uit de herfstmanche.
 1 manche met 8 ploegen: de eerste 2 van de manche uit de
herfstvakantie aangevuld met de 6 'besten' uit de
kwalificatietornooien van deze kerstvakantie.
 Op het einde van de kerstvakantie wordt er weer een rangschikking
gemaakt van alle ploegen, op basis van de behaalde punten in
alle kwalificatiewedstrijden en alle wedstrijden van de manches.
o Paasvakantie:
 3 kwalificatietornooien met respectievelijk 7, 6 en 6 ploegen: dit zijn
de 19 laagst gerangschikten uit de totale rangschikking.
 1 manche met 8 ploegen: de eerste 2 van de totale rangschikking +
de 6 'besten' uit de kwalificatietornooien van de paasvakantie.
 Op het einde van de paasvakantie wordt er weer een rangschikking
gemaakt van alle ploegen, op basis van de behaalde punten in
alle kwalificatiewedstrijden en alle wedstrijden van de manches.
De ploeg met de meeste punten is Vlaamse Jeugd Champions
League-winnaar.
11. Inschrijvingen:
 De inschrijving dient online te gebeuren via de clubadministratie op de Volley
Vlaanderen-website, uiterlijk op donderdag 01 juni 2017 en de inschrijving is
gratis.


Elke club die inschrijft moet kunnen beschikken over een sportzaal met
3 gehomologeerde terreinen op de weekdagen van de drie vakantieperiodes. We
streven naar de geldende homologatie die van toepassing is voor 1ste provinciale
senioren in de desbetreffende provincie. Wanneer de zaal toch niet voldoet
volgens de Vlaamse Jeugd Champions League-organisatie (bvb. Voor een U19-,
U17-, U15-leeftijdscategorie), zal de organiserende club het tornooi in een andere
zaal moeten gebruiken. Verder zal de Vlaamse Jeugd Champions Leagueorganisatie zoveel mogelijk proberen rekening houden met de wensen van de
club. Zie het online-inschrijvingsformulier.

Vlaamse Jeugd Champions League 2017-2018
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Een club kan per geslacht en per leeftijdscategorie maximum één ploeg
inschrijven.



De lijst van ingeschreven ploegen wordt gepubliceerd op de website.



De club dient telefonisch en per mail bereikbaar te zijn opdat organisatorisch elke
maatregel binnen een redelijke termijn kan worden geregeld.

12. Door haar inschrijving aanvaardt de club het reglement met inbegrip van beslissingen
door de Volley Vlaanderen Jeugdcommissie getroffen in verband met de organisatie en
het verloop van dit kampioenschap. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.
Op basis van het aantal inschrijvingen worden alle datums van kwalificatietornooien en
eventuele manches vastgelegd. Op maandag 19 juni 2017 wordt het volledige
programma naar alle ingeschreven clubs doorgestuurd. Ook de tornooiformules, schema's en puntentelling zullen dan gedetailleerd worden meegegeven. De clubs
krijgen vervolgens een week tijd om alles te controleren en op maandag 26 juni 2017
wordt alles definitief vastgelegd.
13. Bij het inrichten van de kwalificatietornooien zal er in de mate van het mogelijke,
rekening worden met de af te leggen kilometers.
14. Wie gaat naar de Nationale Jeugdkampioenschappen in mei 2018?
 De winnaar van de Vlaamse Jeugd Champions League per geslacht en per
categorie (U19, U17, U15, U13) is de ploeg met het meest aantal punten over de
drie tornooien heen. Deze neemt als 1ste Volley Vlaanderen-vertegenwoordiger
deel aan de Nationale Jeugdkampioenschappen.
 De winnaar Volley Vlaanderen-jeugdeindronden (provinciale kampioenen en
provinciale bekers) per geslacht en per categorie (U19, U17, U15, U13) neemt als
2de Volley Vlaanderen-vertegenwoordiger deel aan de Nationale
Jeugdkampioenschappen.
 Indien de winnaar van de Vlaamse Jeugd Champions League en de winnaar
Volley Vlaanderen-eindronden dezelfde ploeg is, zal de 2de van de Volley
Vlaanderen-eindronden als 2de Volley Vlaanderen-vertegenwoordiger deelnemen
aan de Nationale Jeugdkampioenschappen.
 Bij de U11 is er geen verder gevolg voor Belgisch kampioenschap, zij zijn
dus winnaar van Vlaamse Jeugd Champions League.
15. Vereiste documenten.
 Om effectief aan dit kampioenschap te kunnen deelnemen, dienen de deelnemers
(vermeld op de spelerslijst, zie verder) in het bezit te zijn van een door het
secretariaat afgeleverde vergunning voor het lopende seizoen.


Bij het ontbreken van de vergunning mag er wel gespeeld worden op vertoon van
ofwel de identiteitskaart, rijbewijs en/of niet vervallen internationale pas of een niet
vervallen bewijs van verlies met foto, afgeleverd door de officiële instantie.



Ter vereenzelviging mogen geen kopies van vergunningen, identiteitskaarten enz.
voorgelegd worden.



Wanneer een vereenzelviging niet mogelijk is, mag als spelend lid deelgenomen
worden onder volgende voorwaarde:
o De speler/speelster speelt enkel onder voorbehoud.
o Indien de documenten niet voor aanvang van de laatste wedstrijd kunnen
getoond worden, worden alle gespeelde wedstrijden verloren met een
forfaitscore.
o De tornooiverantwoordelijke noteert iedere afwijking i.v.m. de ontbrekende
documenten op het wedstrijdblad.
o
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Pagina 7

16. De wedstrijden worden geleid door :
 Bij U19 jongens : door 2 scheidsrechters
 Bij U17 jongens : door 2 scheidsrechters
 Alle andere categorieën: door 1 scheidsrechter
17. De onkosten van de scheidsrechters en van de tornooiverantwoordelijke van die dag
(vergoeding + verplaatsing) worden op een evenredige wijze door de deelnemende
clubs ter plaatse betaald aan de tornooiverantwoordelijke. De tornooivergoeding is de
van kracht zijnde tornooivergoeding voor het betrokken seizoen en bedraagt per
scheidsrechter 50 euro + verplaatsingsonkosten aan 0,34 euro/km (tarief bepaald
volgens FOD-belastingen bepaald op 1 juli van het betrokken sportjaar). Ook de
tornooiverantwoordelijke ontvangt dezelfde onkostenvergoeding.
18.

Deze onkosten worden op een onkostennota ingevuld die binnen de 14 dagen naar de
Volley Vlaanderen (t.a.v. VJCL-Danny Lyssens) wordt doorgestuurd.
De tornooiverantwoordelijke zorgt voor een ontvangstbewijs voor de betalende ploegen.
Wanneer een ploeg niet betaalt:
* 1ste gevolg: die ploeg kan onmogelijk spelen én krijgt forfait. Dit houdt meteen in dat
deze ploeg een algemeen forfait krijgt en niet meer kan deelnemen aan de volgende
tornooien.
* 2de gevolg: alle scheidsrechters én de tornooiverantwoordelijke worden normaal
uitbetaald. De onkosten voor de aanwezige ploegen wordt berekend op het aantal
ploegen dat voorzien was bij het verschijnen van de tornooischema's van de
respectievelijke periodes. Voor het tekort van de inkomsten van de clubonkosten stuurt
de tornooiverantwoordelijke een onkostennota naar de Volley Vlaanderen (t.a.v. VJCLDanny Lyssens) ten bedrage van het niet betaalde bedrag. Volley Vlaanderen zal dit
uitbetalen.

19. De organiserende club zorgt voor een middagmaal en Vijf drankjes voor de
scheidsrechters.
20. Elke ploeg ontvangt één spelerslijst, in te vullen voor de ganse duur van het tornooi.
Deze spelerslijst (te vinden op de Volley Vlaanderen-website) mag ook vooraf door de
club zelf ingevuld en meegebracht worden naar het tornooi. Het aantal op te geven
spelers voor de volledige dag is:
14 spelers en dat afhankelijk van het aantal ingeschreven spelers en zoveel spelers als
libero moeten aangeduid worden per wedstrijdgenoteerd. De ingevulde lijst samen met
de vereiste documenten moet uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd
van de betrokken ploeg aan de tornooiverantwoordelijke afgegeven worden, teneinde
de controle te kunnen uitvoeren. Enkel aanwezige personen mogen op dit blad
voorkomen. Controle van de aanwezigen op de spelerslijst wordt uitgevoerd door de
tornooiverantwoordelijke samen met de scheidsrechters.
21. Indien er leden later aankomen kunnen ze alsnog toegevoegd worden, doch ze dienen
zich bij de tornooiverantwoordelijke aan te melden in het bezit van de nodige
documenten. Zij kunnen echter slechts deelnemen vanaf de volgende wedstrijd.
22. De scheidsrechter controleert 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd de
aanwezigheid van de personen ingeschreven op de spelerslijst. Bij niet aanwezigheid
wordt deze persoon onherroepelijk geschrapt voor deelname aan deze wedstrijd. De
aanwezige personen kunnen tijdens het verloop de wedstrijd niet verlaten (tenzij in
noodgeval).
23. De tornooiverantwoordelijke noteert iedere afwijking in verband met de ontbrekende
documenten op de spelerslijst zodat de sancties voorzien in de Volley Vlaanderenboetelijst kunnen toegepast worden.
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24. Voor iedere wedstrijd wordt een vereenvoudigd wedstrijdblad bijgehouden door de
scheidsrechter. De gezamenlijke resultaten van alle wedstrijden worden gedurende het
tornooi door de tornooiverantwoordelijke bijgehouden; nog dezelfde dag, onmiddellijk na
het tornooi, stuurt hij de resultaten door volgens de Volley Vlaanderen procedures.
Alle resultaten van de dag staan vanaf 20.30 u. op de Volley Vlaanderen-site.
25. De Volley Vlaanderen-boetelijst is van toepassing met volgende aanpassingen:
 Forfait na inschrijving tot 15 september 2017: 150,00 euro
 Vanaf 16 september 2017: verwittigd forfait voor een tornooi tot één week ervoor
(kwalificatie of manche): 250,00 euro.
 Verwittigd forfait één week vóór een tornooi (kwalificatie of manche): 350,00 euro.
 Niet verwittigd forfait (d.i. binnen de week er voor): 500,00 euro.
 Verwittigd of niet verwittigd forfait in de paasvakantie: een extra van 100,00 euro.
 Forfait per wedstrijd, al of niet uitgesproken door plaatselijke jury: 50,00 euro.
 Een forfait impliceert meteen de uitsluiting tot deelname aan de volgende
tornooien (over de 3 periodes heen).
 Een verwittigd forfait houdt in dat er zowel gemaild als getelefoneerd wordt naar
de VJCL-verantwoordelijke Danny Lyssens. Indien één van beide niet gebeurt,
wordt dit beschouwd als een niet verwittigd forfait.
 Boeking en facturatie wordt via het Volley Vlaanderen-secretariaat geregeld.
26. Aanduidingen officiëlen.
 De tornooiverantwoordelijke wordt aangeduid door het provinciale comité van de
provincie waar het tornooi plaats heeft.
i. Deze persoon kan op dit tornooi niet actief zijn als scheidsrechter, evenmin
als coach.
ii. Deze persoon heeft de algemene leiding van het desbetreffend tornooi.
iii.
Deze persoon houdt de resultaten bij op het document bezorgd door de
Vlaamse Jeugd Champions League-organisatie.
 De scheidsrechters worden aangeduid door het provinciale comité van de
provincie waar het tornooi plaats heeft. De provinciale scheidsrechterscommissies
kunnen beroep doen op provinciale en/of federale scheidsrechters.
 Eén van de aangeduide scheidsrechters is hoofdscheidsrechter. Deze persoon
wordt bepaald door de provinciale scheidsrechterscommissies.
 De hoofdscheidsrechter zorgt voor de taakverdeling van de scheidsrechters.
27. Jury’s:
A. De dag zelf:
iv.
De tornooijury bestaat uit de tornooiverantwoordelijke plus de aangeduide
scheidsrechters. De tornooiverantwoordelijke is de voorzitter.
B. Nadien:
o De Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury bestaat uit de secretarisgeneraal, de Volley Vlaanderen-verantwoordelijken van de competitie,
jeugd, scheidsrechters en statuten & reglementen.
28. Bevoegdheden van de tornooijury
 De jury past de reglementering toe.
 De jury is bevoegd om wegens organisatorische redenen terrein- en
uurwijzigingen aan te brengen tijdens het tornooi.
 De jury is bevoegd om onregelmatigheden, baldadigheden en onsportief gedrag
vast te stellen en dan door te verwijzen naar de betrokken juridische instanties
van de Volley Vlaanderen, indien deze vaststellingen buiten de bevoegdheden
van de scheidsrechter vallen.
 Alle andere geschillen zullen ter plaatse onherroepelijk door de jury beslecht
worden.
 Beslissingen van de jury worden door alle partijen en instanties gerespecteerd.
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29. Klachten:
 De dag zelf: bij het vaststellen van een bepaalde inbreuk wordt de klacht direct
meegedeeld aan de voorzitter van de tornooijury. Bij het spelen van een bepaalde
wedstrijd ‘onder voorbehoud’ wordt de klacht onmiddellijk behandeld na deze
bewuste wedstrijd.
 Nadien: eventuele klachten worden per aangetekend schrijven gestuurd naar de
Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury, p/a Volley Vlaanderen-secretariaat,
Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde, ten laatste de eerste werkdag na het beëindigen
van het betwiste tornooi. Dezelfde dag dient een remgeld t.b.v. 50,00 euro te
worden gestort op het rekeningnummer van de thesaurie van Volley Vlaanderen.
Zij wordt in eerste en laatste aanleg behandeld door de Vlaamse Jeugd
Champions League-jury. Wedstrijdverslagen opgesteld door de scheidsrechters
en verband houdend met tucht, worden doorverwezen naar de Volley Vlaanderenbondsparket. Bij behandeling door de Volley Vlaanderen-tuchtraad kan de
beslissing geen invloed hebben op de door de tornooi-jury vastgelegde uitslag.
30. Het betreden van het speelterrein met schoeisel dat sporen nalaat op de vloer is
verboden. Het is tevens verboden met buitenschoeisel de vloer te betreden.
31. Het is verboden tijdens het verloop van de wedstrijden dranken in glas of glazen flessen
te verkopen en mee te nemen in de speelruimte (d.i. terrein, neutrale zone, tribunes en
staanplaatsen).
32. Plastiekflessen met water worden te koop aangeboden aan 0,50 euro per fles (1,5 liter).
33. De inkom is altijd gratis.
34. "Tegen een beslissing van de jury kan elke betrokken partij klacht indienen zoals
voorzien is in het juridisch reglement Volley Vlaanderen (hfst. 4), eventueel met
toepassing van de voorziene spoedprocedure (hfst. 7). Volley Vlaanderen noch de
inrichters kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of
diefstallen.
35. Strafpunten voor wangedrag in de Vlaamse Jeugd Champions League:


Alle sancties voor wangedrag van spelers, coaches, hulpcoaches of verzorgers,
door de scheidsrechter opgelegd tijdens het tornooi, worden ingeschreven door
de hoofdscheidsrechter.



Een rode kaart geldt voor twee strafpunten en een gele en rode kaart in één hand
voor drie strafpunten én uitwijzing in de betrokken set. Van zodra de betrokkene,
door samenstelling, vier strafpunten bereikt, wordt hij/zij voor de volgende
wedstrijd (op dit tornooi, of zo het de laatste wedstrijd betreft, op het volgende
tornooi) geschorst voor alle functies. Zo betrokkene in hetzelfde competitiejaar na
een schorsing ingevolge het behalen van vier strafpunten opnieuw een rode kaart
krijgt of wordt uitgewezen, telt dit telkens voor vier strafpunten.



Bij een geel/rode kaart in twee handen wordt betrokkene uitgesloten voor de
wedstrijd en doorverwezen naar het bondsparket, die de strafmaatregel bepaalt.



Een eventueel saldo van strafpunten blijft genoteerd op naam van de betrokkene.
De geboekte strafpunten vervallen twee jaar na de datum der feiten.



De genoteerde strafpunten worden informatief vermeld in het bondsblad Volley
Info en/of website.



Een schorsing wordt door de Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury opgelegd
voor het volgende tornooi na het bereiken van de vier strafpunten. Als een speler
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op het einde van het seizoen vier strafpunten heeft bereikt, wordt hij geschorst in
het eerste tornooi van het nieuwe seizoen.


De Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury verzendt de kennisgeving van de
schorsing aan de betrokkene en de club waarbij hij/zij is aangesloten.



Wanneer door onvoorziene omstandigheden de schorsing niet werd of kon
opgelegd worden volgens de hierboven bepaalde procedure, zal de Vlaamse
Jeugd Champions Leaguejury het geval voorleggen aan de Raad van Bestuur
Volley Vlaanderen die de schorsing dan soeverein bepaalt.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Uiterlijk op donderdag 01 Juni 2017

online via de Volley Vlaanderen website clubadministratie!

Vlaamse Jeugd Champions League 2017-2018

Pagina 11

