
 
 
 
 
 
 
 

 

Provinciale Jeugdliga 
ben/pre/min/cad/jun/-21 

Seizoen 2020-2021 < Reglement 

Omschrijving 
 
Individuele competitie voor alle spelers, geboren vanaf 01/01/1999 (van benjamin t.e.m. -21) 

Reglement 
 
✓ De jeugdliga zal betwist worden met witte ballen (dus witte uitrusting is verboden) 
✓ De spelers en speelsters worden verzocht zich 30 minuten vóór de aanvang van de reeks 

aan te melden bij de hoofdscheidsrechter 
✓ Alle spelers worden numeriek ingedeeld in afdeling 1, 2, 3, … (streefdoel is 8 spelers/afdeling) 
✓ Voor de eerste speeldag gebeurt de indeling op basis van klassement, club, leeftijd, ... 

Deelname aan de eerste speeldag is uiteraard belangrijk aangezien deze de startbasis vormt 
voor de indeling. Bijkomende spelers kunnen nadien nog worden toegevoegd, maar de 
hoofdscheidsrechter bepaalt dan in welke afdeling 

✓ Op een speeldag spelen alle spelers van dezelfde afdeling tegen elkaar 
✓ Per afdeling stijgen de eerste twee gerangschikten de volgende speeldag naar de afdeling 

hoger, de laatste twee zakken naar de afdeling lager (stijgen en dalen van afdeling) 
✓ De hoofdscheidsrechter heeft de bevoegdheid om voor volgende speeldagen, dalers terug op 

te vissen in geval van afwezigheden van andere spelers. Idem voor het indelen in een reeks 
van nieuwe spelers die aan een vorige speeldag nog niet hadden deelgenomen 

✓ Er zijn prijzen voor de beste drie in de eindrangschikking. Voor het berekenen van de 
eindrangschikking wordt voor iedereen de drie beste resultaten weerhouden 

✓ De hoofdscheidsrechter mag alle nodige maatregelen treffen om een goed verloop te 
waarborgen 

✓ Alle weigeringen tot scheidsrechteren zullen beboet worden met 12,50 € 

Fasen 
 
✓ Fase 1: zo 27/09/2020 
✓ Fase 2: zo 15/11/2020 
✓ Fase 3: zo 17/01/2021 
✓ Fase 4: zo 14/03/2021 

Inschrijvingen 
 
✓ Inschrijvingsrecht: gratis 
✓ Spelers dienen zich voor elk van de fases (opnieuw) in te schrijven 
✓ Inschrijven tot 2 dagen voor aanvang van de betrokken fase 

o via website:  
http://competitie.vttl.be/?menu=7&level_id=5 

http://competitie.vttl.be/?menu=7&level_id=5

