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RECHTSGROND
Ingevolge de bepalingen van art. 2 RvW schrijft, voor de competitie 2017-2018, de Raad van
Bestuur, de hiernavolgende bepalingen voor.
ALGEMEEN
Uitslagencentrale
De ontvangende club is verplicht de uitslagen der competitiewedstrijden van de A-achttallen
(senioren) via de elektronische uitslagencentrale mede te delen uiterlijk 30 minuten na

het einde van de wedstrijd.
De ontvangende club is verplicht de uitslagen van alle andere competitiewedstrijden vóór 9u00 van
de daaropvolgende dag via de inputprocedure op de website www.korfbal.be in te vullen.
Te laat - onjuist - onvolledig en/of niet mededelen wordt met € 50,00 beboet.
Wedstrijden 2 laatste speeldagen
Teneinde eventuele competitiebeïnvloeding te vermijden dienen alle wedstrijden van de Aachttallen senioren van de laatste 2 competitiedagen op dezelfde dag en uur gespeeld worden.
Het Comité Wedstrijdzaken kan hier, op verzoek van een club om dwingende - (bv. leveren van
spelers voor internationale wedstrijden die hetzelfde weekend zouden plaatsvinden), of om
organisatorische redenen (bv. terrein/zaal niet beschikbaar) van afwijken. Het al dan niet toestaan
van een gevraagde wijziging of het doorvoeren van een afwijkende programmatie kan nooit
aanleiding geven tot beroep en/of protest.
Aanvangsuur wedstrijden veldcompetitie bij verre verplaatsingen
Bij wedstrijden waarbij, voor de bezoekende clubs, een verre verplaatsing noodzakelijk is, kan de
scheidsrechter, indien er naar zijn oordeel buitengewone omstandigheden zijn, de uitwerking van
art. 98-2 opschorten waarbij het aanvangsuur van de te spelen wedstrijd wordt verlaat.
De scheidsrechter deelt, ten laatste op het aangewezen aanvangsuur, aan de clubafgevaardigde van
de ontvangende club zijn beslissing en de duur van de opschorting mee.
De duur van de opschorting kan nooit langer zijn dan 15 minuten.
Het aanvangsuur van de nadien geprogrammeerde veldwedstrijden kan met een gelijke duur verlaat
worden.
Extra pauze tijdens veldwedstrijden
De scheidsrechter kan, bij, naar zijn oordeel, extreme weersomstandigheden, zowel in de eerste
en/of tweede speelhelft als in de eventuele verlengingen een extra pauze inlassen. Deze pauze kan
maximaal 2 minuten bedragen. De beslissing hierover ligt uitsluitend bij de scheidsrechter en kan,
onder geen enkel beding, aanleiding geven tot betwisting en/of protest. Het is de spelers, zonder
de uitdrukkelijke toelating van de scheidsrechter, niet toegestaan tijdens deze pauze het
speelgebied te verlaten. Tijdens deze pauze mogen de spelers op het speelgebied contact hebben
met de coach en/of assistent-coach van het team, voor zover deze op het moment daar mag
aanwezig zijn.
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VERGEEFSE VERPLAATSINGEN
Terreincommissaris

Art. 1
Teneinde vergeefse verplaatsingen te vermijden wordt ieder jaar, vóór aanvang van de competitie,
door de Raad van Bestuur, op voorstel van het Comité Wedstrijdzaken, een terreincommissaris
aangesteld:
Anny Blyweert (tel.: 03 887 74 06 // GSM 0477 28 84 68)
Enkel geldig voor VELD
Art. 2
Indien de vooruitzichten dusdanig zijn kan tot een algemene afgelasting worden overgegaan.
Mogelijkheden van afgelasting:
• alle wedstrijden
• beperkt tot enkele of alle jeugdwedstrijden
• beperkt tot de ‘gewestelijke reeks’
Eventueel kunnen voormelde mogelijkheden tot één of meerdere regio’s beperkt worden.
Deze afgelastingen worden steeds bekend gemaakt via :
• Website
• Mededeling terreincommissaris
Dit alles steeds enkel na goedkeuring en samenwerking met de voorzitter van Comité Wedstrijdzaken,
dewelke de laatste beslissing neemt.
Enkel geldig voor ZAAL
Art. 2
Top-, Promoleague A – B en C-achttallen, 1ste kl jeugd en -25j :
• principieel nooit afgelast.
• uitzondering: max. 1 dag vooraf afgelast
• beslissing wordt genomen door de terreincommissaris en voorzitter CWZ
Hoofdklasse 1-2-3-4: A – B en C-achttallen en alle gewestelijke achttallen
• wedstrijdcommissaris/voorzitter CWZ na overleg met beide teams
Jeugd (vanaf 2de klasse)
• enkel bij onderling akkoord + terreincommissaris/ voorzitter CWZ
• indien geen onderling akkoord: beslissing terreincommissaris/voorzitter CWZ
Geldig voor VELD en ZAAL
Art. 3
Wanneer een wedstrijd ingevolge art. 2 werd afgelast en :
• de bezoekende club, zonder bij de terreincommissaris geïnformeerd te hebben, een
nutteloze verplaatsing maakt, dan vallen de gemaakte kosten volledig ten laste van deze
club.
• de scheidsrechter, assistent scheidsrechter, zonder bij de terreincommissaris geïnformeerd
te hebben, een nutteloze verplaatsing maakt, dan heeft hij/zij geen recht op de
terugbetaling van zijn verplaatsingskosten.
Art. 4
Bij afgelasting ingevolge art. 2 moeten geen wedstrijdformulieren ingevuld worden. De afgelasting
moet evenmin aan de uitslagencentrale worden gemeld. Er dient echter bij een plaatselijke
afgelasting steeds een formulier ingevuld en moet de afgelasting gemeld worden aan de
uitslagencentrale.
Art. 5
Deze afgelastingen worden steeds bekendgemaakt via
• website KBKB
• terreincommissaris
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