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Reglement FEBRAS-BEFOS
Belgisch Kampioenschap (BK) en Belgische Beker Onderwaterhockey

Deze versie van het Reglement van het Belgisch Kampioenschap (BK) en de Beker van België
Onderwaterhockey is op punt gesteld tijdens het derde trimester 2012.
Ze werd opgesteld met de hulp van de Belgische OWH clubverantwoordelijken die de mogelijkheid
hebben gekregen om hierop commentaar te leveren.

Het reglement is gefinaliseerd op 2 juni 2012 te Mechelen tijdens de jaarlijkse vergadering met de OWH
clubverantwoordelijken . Aanwezige clubs: EPO, CRASH, BUWH, ZUUNSE, GENK, CVD. Enkel MANTIS
en CRASH hebben niet actief deelgenomen aan het opstellen van deze versie van het reglement.

Dit voorstel is aanvaard door “L’assemblée extra-ordinaire de la Commission HSA” van LIFRAS op 2 juni
2012. Dit voorstel moet nog voorgelegd worden aan de Sportcommissie van NELOS.

Voorwoord
Het systeem van een jaarlijkse evaluatie van het BK en de Beker van België is in 2006 vastgelegd in
samenwerking met de OWH Commissie van LIFRAS en de toenmalige vertegenwoordigers in de
Sportcommissie van NELOS.
De verantwoordelijken voor OWH bij LIFRAS en van Sport bij NELOS zijn vertrokken vanuit de volgende
dubbele vaststelling:
-

Deze nationale competitie bestaat reeds informeel sinds 1996, zonder georganiseerd te worden
door de liga’s (noch door de Federatie). Nochtans nemen zij de financiering alsook de
verantwoordelijkheden gelinkt aan het verloop van deze competitie op zich.

-

Het lijkt ons contraproductief om een structuur en reglement van bovenuit op te leggen aan clubs
die aan de basis (al dan niet) onderling hun plan konden trekken.

De volgende formule is gezamenlijk aanvaard door de verantwoordelijken van beide liga’s:
-

Alle Belgische OWH clubverantwoordelijken worden jaarlijks uitgenodigd om het reglement van de
Belgische competitie te bespreken.

-

Aan de hand van deze besprekingen worden voorstellen tot aanpassingen gestemd door de
aanwezige verantwoordelijken (stemming door meerderheid, 1 stem per deelnemende ploeg,
mogelijkheid om volmacht te geven)

-

De gestemde voorstellen tot aanpassing worden vervolgens voorgelegd aan de OWH Commissie
van LIFRAS en aan de Sportcommissie van NELOS.

-

De verantwoordelijken van de OWH Commissie van LIFRAS en de Sportcommissie van NELOS
beslissen vervolgens om deze voorstellen al dan niet te aanvaarden.

De vergadering van de OWH clubverantwoordelijken heeft op zich geen enkel beslissingsrecht. Het
beslissingsrecht is geconcentreerd op niveau van de liga’s. Deze werking is duidelijk herhaald tijdens de
inleiding van de vergaderingen met de OWH clubverantwoordelijken.
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1. Spelregels
De spelregels die tijdens de wedstrijden aangewend worden en door de scheidsrechters zullen toegepast
worden, komen overeen met de laatste versie van de officiële CMAS regels zoals beschikbaar op de
officiële CMAS website.

2. Speelvelden
2.1. Zwembadindeling
Alle speeldagen van het Belgisch Kampioenschap en van de Belgische Beker zullen plaatsvinden in
zwembad « Wezenberg » te Antwerpen (“Stedelijk Zwembad Wezenberg, Desguinlei 17, B- 2018
Antwerpen”).

Het zwembad wordt verdeeld in vier zones, waarvan drie speelvelden en één ‘opwarm’-zone

TERREIN A

TERREIN B

TERREIN C

Diepte: +/-2,4m

Diepte: +/-3m

Diepte: +/-3,6m

Lengte: 22m

Lengte: 22m

Lengte: 22m

Breedte: 12m

Breedte: 12m

Breedte: 12m

‘Opwarm’ zone

Terrein A en B, respectievelijk de twee eerste speelvelden vertrekkend vanuit het ondiep, zijn de
speelvelden die steeds de voorrang genieten tijdens het volledige Belgisch Kampioenschap en op de dag
van de Beker van België.

De finale van de Beker van België zal plaatsvinden op terrein A.

2.2. Scheidingslijnen en –wanden
Aan de oppervlakte zullen de scheidingslijnen gevormd worden door koorden met vlotters, die zich
uitstrekken over de breedte van het zwembad. Op maat gemaakte haken werden geïnstalleerd om de
koorden op optimale wijze aan te spannen.

Aan de uiteinden van het speelveld, zullen twee afscheidingslijnen geplaatst worden om de wisselzones
duidelijk af te bakenen.

Zolang de aankoop van onderwater-muren niet door LIFRAS gefinancierd wordt, zullen de zijlijnen van de
speelvelden worden aangeduid door met zuignappen geplaatste elastieken (uitgezonderd terrein A waar
de zijlijn aan één zijde gevormd wordt door de muur van het zwembad).

De achterzijde van de speelvelden wordt gevormd door de muur van het zwembad.
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3. Competitie
3.1. Spelverloop van het Belgisch OWH seizoen
Het Belgisch Kampioenschap zal in twee verschillende fasen verlopen.
-

De eerste fase is het Belgisch Kampioenschap

-

De tweede fase is de Beker van België

A. HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP WORDT GEORGANISEERD GEDURENDE DE EERSTE 4
SPEELDAGEN VAN HET SEIZOEN

1. In de veronderstelling dat minstens 10 ploegen deelnemen aan het BK
De eerste 4 speeldagen van het BK verlopen als volgt:
-

Er wordt een dubbele Round Robin (RR) georganiseerd

-

Elke RR wordt verdeeld over twee speeldagen. Alle teams ingeschreven voor het BK, zullen het
tegen elkaar opnemen in elk van de RR.

-

In de mate van het mogelijke zal de competitiedirecteur erop toezien dat de teams het op een
ander terrein tegen elkaar moeten opnemen tijdens elk van de twee RR.

2. In de veronderstelling dat meer dan 10 ploegen deelnemen aan het BK
De eerste 4 speeldagen van het BK verlopen als volgt:
SPEELDAG 1
-

1ste Klasse
o

Ploegen: de eerste ploegen geklasseerd in 1ste klasse (Klasse 1) + de ploeg zich als
eerste geplaatst heeft in de 2de klasse tijdens het vorige seizoen. (Bijvoorbeeld: dit jaar
zijn er 12 ploegen: 1. BUWH, 2. ORCA, 3. EPO, 4. MANTIS, 5. GENK, 6. ZUUNSE A)
De meerderheid van de ploegen wordt in 1ste Klasse geplaatst in de veronderstelling dat
er een onpaar aantal ploegen deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap (bijvoorbeeld
11 ploegen: 6 ploegen (50% + één ploeg) in 1ste Klasse en 5 ploegen in 2de Klasse)

o

Indeling: RR

o

Voorlopig klassement: opgesteld conform de regels van CMAS + de som van de punten
die de ploegen in de loop van de dag verzameld hebben

-

2de Klasse
o

Ploegen: Met uitzondering van de eerste ploeg, zullen de ploegen van 2de Klasse daar
blijven samen met de ploeg van 1ste Klasse die zich vorig seizoen als laatste plaatste,
alsook alle nieuwe ploegen. (Bijvoorbeeld dit jaar: 1. CVD, 2. Zuunse B, 3. BUWH-2, 4.
ORCA-2, 5. EPO-2, 6. B-Meisjes)

o

Indeling: RR

o

Terreinen: B en C

o

Voorlopig klassement: opgesteld conform de regels van CMAS + de som van de punten
die de ploegen in de loop van de dag verzameld hebben
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SPEELDAG 2 – 3
-

1ste Klasse
ste

Klasse

o

Ploegen: ploegen in 1

o

Indeling: RR

o

Voorlopig klassement: opgesteld conform de regels van CMAS + de som van de punten
die de ploegen in de loop van de dag verzameld hebben

-

2de Klasse
de

klasse.

o

Ploegen: de ploegen in 2

o

Indeling: RR

o

Voorlopig klassement: opgesteld conform de regels van CMAS + de som van de punten
die de ploegen in de loop van de dag verzameld hebben

SPEELDAG 4
-

1ste Klasse
ste

Klasse

o

Ploegen: de ploegen in 1

o

Indeling: RR

o

Algemeen eindklassement: opgesteld conform de regels van CMAS + de som van de
punten die de ploegen in de loop van de 4 speeldagen verzameld hebben

-

2de Klasse
de

klasse.

o

Ploegen: de ploegen in 2

o

Indeling: RR

o

Algemeen eindklassement: opgesteld conform de regels van CMAS + de som van de
punten die de ploegen in de loop van de 4 speeldagen verzameld hebben

BARRAGES
de

ste

van 1

de

klasse tegen 2

van 2

de

klasse

-

Ploegen: 5

-

Indeling: RR

-

Terrein: A

-

Klassement: Het volgende seizoen gaat de winnaar naar 1

ste

klasse, de verliezer naar 2

de

klasse.

B. DE BEKER VAN BELGIË HEEFT PLAATS OP DE VIJFDE SPEELDAG VAN DE COMPETITIE
1. Voor de top 8 in het klassement van het BK:
De eerste 8 teams in het klassement van het BK kwalificeren zich voor de Beker van België die zal
verlopen volgens de procedure beschreven in het artikel 4.1.7 en 4.1.8 van het competitiereglement van
CMAS versie 9-10 van september 2005.

Deze ploegen worden willekeurig in één enkele poule geplaatst (van 1 tot 8). Aan de hand van loting
worden de plaatsten van de ploegen bepaald. Deze loting wordt uitgevoerd door de Directeur van de
Competitie op het einde van de 4de speeldag.
Ingeval van forfait van een ploeg, wordt de eerstvolgende ploeg die zich niet kon plaatsten uitgenodigd om
deze plaats in te nemen. Dit principe wordt achtereenvolgend toegepast.
Verloop van de Beker van België
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¼ de Finale

½ Finales en klasseringsmatchen (KM)

Finale, kleine finale en KM

A: 1 vs 8

E: ½ Finale: winnaar A - winnaar B

I: Finale: winnaar E - winnaar F

B: 3 vs 6

F: ½ Finale: winnaar C - winnaar D

J: Kleine Finale: verliezer E - verliezer F

C: 4 vs 5

G: KM 1: verliezer A - verliezer B

K: KM 3: winnaar G - winnaar H

D: 2 vs 7

H: KM 2: verliezer C - verliezer D

L: KM 4: verliezer G - verliezer H

Klassement van de eerste acht plaatsen van het Belgisch Kampioenschap:
1ste plaats

Winnaar I

5de plaats

Winnaar K

2de plaats

Verliezer I

6de plaats

Verliezer K

3de plaats

Winnaar J

7de plaats

Winnaar L

4de plaats

Verliezer J

8ste plaats

Verliezer L

2. Voor de ploegen die niet gekwalificeerd zijn voor de Beker van België:
De niet-gekwalificeerde teams nemen het tegen elkaar op in een eenvoudig tornooi (RR) in speelveld C.
De matchen duren 15 minuten.

3.2. Openingsceremonie + eindceremonie en prijsuitreiking van het seizoen.
Het Belgisch OWH seizoen begint op de eerste speeldag van het BK waarvoor een openingsceremonie
georganiseerd wordt. Het seizoen eindigt na de 4 speeldagen van het BK en de Beker van België.
-

De officiële prijsuitreikingen van zowel het Belgisch Kampioenschap als van de Beker van België
hebben plaats na de Beker van België

-

De ceremonies worden georganiseerd op een vooraf gekozen plaats, die ten laatste 7 dagen op
voorhand door de competitiedirecteur zal meegedeeld worden.

-

De verantwoordelijken van LIFRAS en NELOS zijn aanwezig.

-

De pers is uitgenodigd.

De prijsuitreiking wordt tijdens deze ceremonie gehouden:
-

Het algemene eindklassement van de 2de klasse van het BK: alle spelers van de 3 eerste
ploegen ontvangen respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen medaille. De Trofee van het
BK in 2

de

klasse wordt overhandigd aan de winnende ploeg. Deze beker blijft in het bezit van de

ploeg tot de dag van de volgende afsluitingsceremonie.
-

Het algemene eindklassement van de 1ste klasse van het BK: alle spelers van de 3 eerste
ploegen ontvangen respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen medaille. De Trofee van het
de

BK in 2 klasse wordt overhandigd aan de winnende ploeg. Deze beker blijft in het bezit van de
ploeg tot de dag van de volgende afsluitingsceremonie.
-

Het eindklassement van de Beker van België: alle spelers van de 3 eerste ploegen ontvangen
respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen medaille. De Beker van België wordt overhandigd
aan de winnende ploeg. Deze beker blijft in hun bezit tot de volgende speeldag van de Beker van
België.

3.3. Speeltijden
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Tijdens het BK duurt een match 2 x 10 minuten (of langer: indien nodig kan deze regel aangepast worden
door de competitiedirecteur. Hij zal in dat geval de ploegkapiteins op voorhand op de hoogte brengen)
tijdens de welke elke ploeg het recht heeft op één Time-out. De rusttijd tussen 2 speelhelften is 1 minuut.

Tijdens de Beker van België, duren de wedstrijden 2 x 15 minuten en heeft elke ploeg recht op een Timeout. De rusttijd tussen de beide speelhelften bedraagt 3 minuten. Indien nodig kan deze regel aangepast
worden door de competitiedirecteur. Hij verwittigt de kapiteins van beide ploegen hiervan op voorhand.
De finale van de Beker van België duurt zeker 2 x 15 minuten waarbij elke ploeg recht heeft op 1 Timeout. De rusttijd tussen de beide speelhelften is 3 minuten.

3.4. Puntenverdeling
De punten die per wedstrijd worden toegekend :
-

Winst = 3 punten

-

Gelijkspel = 1 punt

-

Verlies / Forfait = 0 punten

Een ploeg geeft forfait in de volgende gevallen:
-

Laattijdig aantreden voor een wedstrijd.

-

Minder dan 4 beschikbare spelers (zie infra).

-

Laattijdig inschrijven voor een speeldag (zie infra).

De punten worden toegekend per match. Dit zorgt ervoor dat er een klassement kan opgemaakt worden
per speeldag van het kampioenschap.
De som van de gewonnen punten per ploeg gedurende de speeldagen van het BK zorgt ervoor dat er
-

een voorlopig algemeen klassement kan opgesteld worden voor de 3 eerste speeldagen van het
BK afzonderlijk en

-

het algemeen eindklassement op het einde van de 4de speeldag van het BK kan berekend
worden.
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4. Samenstelling van de ploeg
4.1. Competitiedirecteur
Voor elk seizoen wordt er een competitiedirecteur benoemd. Dit seizoen 2012/2013 is de
competitiedirecteur Philippe Habay.

4.2. Erkende ploegen
Een team mag maximum uit 12 spelers bestaan, waarvan maximum 2 « buitenlandse spelers ».

Voor de Beker van België is een ploeg pas erkend als 50% van de spelers van een ploeg minimum 1x aan
een federale opleidingsstage deelgenomen hebben tijdens het seizoen.

De samenstelling van het team moet voor de aanvang van het Belgisch Kampioenschap gemeld worden
aan de competitiedirecteur door hem alle vereiste identificatiegegevens (naam, voornaam, identiteitsfoto,
…) toe te sturen. Dit kan eventueel gebeuren via de website die hiervoor gemaakt is.

4.3. Officieel erkende spelers
Voor het BK is een speler officieel erkend indien hij de 2 volgende voorwaarden vervult:
-

Officieel lid zijn van een club van de FEBRAS-BEFOS waarvoor hij/zij zich inzet om te spelen

-

In het bezit zijn van een CMAS onderwaterhockey licentie, uitgereikt door een federatie die lid is
van CMAS.

Voor de Beker van België is een speler officieel erkend, indien hij/zij naast de 2 bovenstaande
voorwaarden (vereist voor het BK) ook de 2 volgende voorwaarden vervult:
-

Op geregelde basis heeft deelgenomen aan minstens 2 speeldagen van het Belgisch
Kampioenschap (gelijk voor welke ploeg).

-

Voor de speler besproken in art. 4.4: deelgenomen hebben aan minimum 2 federale
opleidingsstages tijdens het seizoen.

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, kunnen alle deelnemers van het BK of van de Beker van België
dit aanklagen, waardoor de niet-erkende speler verboden wordt om mee te spelen. Indien dit pas wordt
opgemerkt tijdens een spel of in de loop van de competitiedag, zal de ploeg die gebruik heeft gemaakt
van deze niet-erkende speler voor alle matchen waarin de niet-erkende speler heeft meegespeeld een
forfaitscore toebedeeld krijgen. Het klassement van het BK of van de Beker van België zal in dat geval
gecorrigeerd worden in functie van deze sanctie.

4.4. Buitenlandse speler
Onder de term « buitenlandse speler » verstaat men een speler met een nationaliteit verschillend van de
Belgische, met de eerste officiële domicilie gelegen buiten het Belgisch grondgebied. Iedere ploeg mag
maximum twee buitenlandse spelers opstellen gedurende het hele Belgische Kampioenschap, met
uitzondering van de “buitenlandse BEFOS-FEBRAS” clubs. De regels in artikel 4.3. zijn van toepassing op
buitenlandse spelers.
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4.5. Buitenlandse BEFOS-FEBRAS clubs
Buitenlandse BEFOS-FEBRAS clubs zijn clubs gelegen buiten het Belgisch grondgebied, maar
aangesloten bij NELOS of LIFRAS. Deze clubs mogen deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap op
voorwaarde dat zij reeds meer dan 5 jaar aangesloten zijn bij de Belgische federatie.

4.6. Erkend team per speeldag
A. MEER DAN ZEVEN DAGEN VÓÓR IEDERE SPEELDAG
Minimum zeven dagen vóór iedere speeldag moeten de verantwoordelijken van elke ploeg hun lijst met
minimum vier erkende spelers, of hun forfait-verklaring voor de volgende speeldag doorgeven aan de
competitiedirecteur. Hiervoor kunnen ze de website die hiervoor opgesteld werd gebruiken.

Minstens 6 dagen vóór elke speeldag wordt de lijst van de ingeschreven teams en hun spelers
gepubliceerd op de website. Deze website is voor elke ploeg toegankelijk en raadpleegbaar.

Indien een team zijn spelerslijst, of forfait-verklaring, niet tijdig doorstuurt, zal deze ploeg bestraft worden
met een vermindering van vijf punten in het algemeen klassement van die speeldag van het BK (ingeval
van recidive zal de ploeg niet toegelaten worden om deel te nemen aan de speeldag (ook niet onder het
forfait-regime).
De competitiedirecteur zal bij aanvang van iedere speeldag van het BK de kapiteins van de overtredende
ploegen informeren over hun opgelegde sanctie.

Wanneer een team de competitiedirecteur heeft geïnformeerd betreffende het niet deelnemen aan de
volgende speeldag, zal deze plaats ingenomen worden door een buitenlandse ploeg op uitnodiging. Dit
om het programma van de dag te vullen.

B. MINDER DAN ZEVEN DAGEN VÓÓR IEDERE COMPETITIE DAG:
Indien een team een spelerslijst heeft doorgestuurd, conform de regels, maar op de dag zelf met minder
dan vier erkende spelers aantreedt, zal deze ploeg forfait verklaard worden door de competitiedirecteur.
Ze zal echter niet bestraft worden met een vermindering van 5 punten in het algemeen klassement van
die speeldag van het BK.

Uitzonderlijk kan het betrokken team aangevuld worden met niet-reglementaire/niet-erkende spelers,
zonder dat de vergaarde punten tijdens deze speeldag van het BK meetellen.

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en vrijelijk te bepalen door competitiedirecteur zal een ploeg die
zijn inschrijving conform de regels heeft ingediend, maar die op de speeldag niet komt opdagen of forfait
geeft op minder dan 7 dagen voor de competitiedag waarvoor deze ploeg op regelmatige basis is
ingeschreven, door de competitiedirecteur forfait verklaard en gesanctioneerd worden met een
vermindering van 10 punten op hun score in het algemeen klassement van het BK
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4.7. Transfers
Gedurende het hele seizoen van het Belgisch Kampioenschap, is de transferperiode beperkt van 15
december tot 15 januari.

Om geldig te zijn, moeten deze transfers tijdens de transferperiode aan de competitiedirecteur
gecommuniceerd worden.

4.8. Buitenlandse ploeg
Indien de competitiedirecteur het toestaat, kunnen buitenlandse teams die werden uitgenodigd op de
nationale stages deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap. Er is maximum 1 buitenlands team
uitgenodigd per speeldag van het BK in 1ste klasse. Er is eveneens maximum 1 buitenlandse ploeg
uitgenodigd per speeldag van het BK in 2de klasse.

De buitenlandse ploegen worden niet opgenomen in het klassement.

De buitenlandse ploegen nemen niet deel aan de Beker van België. Ze kunnen echter wel deelnemen aan
het tornooi (RR) dat georganiseerd wordt voor de ploegen in 2de klasse (die niet gekwalificeerd zijn voor
de Beker van België)
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5. Arbitrage
5.1. Directeur arbitrage
Voor elk seizoen wordt er een arbitrage directeur aangesteld.

5.2. Engagement van ieder team om twee gediplomeerde scheidsrechters te
leveren
Enkel gediplomeerde scheidsrechters hebben het recht om wedstrijden te begeleiden in het water. Ieder
team stelt alles in het werk om minimum twee gediplomeerde scheidsrechters ter beschikking te stellen.

5.3. Gediplomeerde scheidsrechter
Een gediplomeerde scheidsrechter is een persoon die in het bezit is van een officieel diploma voor
scheidsrechters, uitgereikt door NELOS of LIFRAS. Deze scheidsrechter moet eveneens deelgenomen
hebben aan de laatste bijscholing, georganiseerd door NELOS of LIFRAS. Omwille van een eerder
akkoord, goedgekeurd door de ploegverantwoordelijken, bedraagt de minimumleeftijd voor een
scheidsrechter 18 jaar aan het begin van het seizoen.

5.4. Scheidsrechterscursus
NELOS en LIFRAS organiseren jaarlijks scheidsrechters cursussen. De teams engageren zich om hun
spelers hieraan te laten deelnemen.

5.5. Tafelscheidsrechters en neutrale zone
Rondom de tafel van de scheidsrechters wordt een neutrale zone van 4m² gevormd. Niemand heeft het
recht om zich binnen deze zone te bevinden, behalve op uitnodiging van de tafelscheidsrechter.

5.6. Arbitrage van de finale van de Beker van België
De finale wordt geleid door 3 scheidsrechters in het water. In de mate van het mogelijke is dit één
scheidrechter van LIFRAS, één van NELOS en een scheidrechter - op uitnodiging – van een buitenlandse
federatie.
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5.7. Arbitrage college en onderzoeksprocedure (dit is nog te bespreken!!!)
1. Hypotheses voor dewelke een onderzoeken wordt ingesteld.
Betwisting van een doelpunt
Betwisting van een beslissing om een ploeg uit te sluiten omdat ze zich misdraagt.
Sanctie tot de uitsluiting van een ploeg voor het BK, omwille van het niet conform de regels te zijn.
Deze lijst kan aangepast worden in functie de jurisprudentie van het Arbitrage College met betrekking tot
de toelaatbaarheid van de onderzoeken.

2. Onderzoeksprocedure (50 EUR voor het openen van een klacht)
Enkel de kapitein van de ploeg heeft het recht om de arbitragedirecteur te verwittigen om de intentie van
zijn/haar ploeg om een beslissing te betwisten en dit binnen een tijdspanne van 30 minuten na de
gespeelde match.
Door dit verzoek tot onderzoek in te dienen dient de kapitein van de ploeg 50 EUR te overhandigen aan
de competitiedirecteur, die hem een kwijtschrift zal uitschrijven voor de ontvangen som.
Vóór het einde van de dag, dient de kapitein het klachtenformulier (zie bijlage) te vervolledigen, aangevuld
met eventuele bewijzen (video, foto’s en getuigenissen) waarover de ‘klagende’ partij beschikt.
Indien de arbitragebetwisting de laatste match van de dag betreft, moet de arbitragedirecteur binnen het
halfuur ingelicht worden. Het klachtenformulier (en eventuele bijlagen) moet via e-mail opgestuurd worden
naar de arbitragedirecteur. En dit voor middernacht.
Het Arbitrage College komt zo snel mogelijk samen, indien mogelijk tijdens de dag, op initiatief van de
arbitragedirecteur.
Het college kan elke persoon horen en de middelen die ze nodig achten gebruiken om hun beslissing te
nemen. De beslissing wordt genomen bij meerderheid, door het gebruik van de hand op te steken.

Het Arbitrage College bestaat uit 3 personen.
-

De arbitragedirecteur (of een scheidsrechter die hem vervangt in geval het over zijn eigen ploeg
gaat)

-

2 scheidrechters die de arbitragedirecteur kiest (volgens de modaliteiten die hij alleen beslist) om
de kwestie te beslechten. Deze 2 scheidsrechters mogen niet gefloten hebben tijdens de match
waarover de betwisting gaat.

- 12 -

3. Inwerkingtreding van de beslissing van het Arbitrage College
-

In geval van de betwisting van een goal kan het college een goal goedkeuren of afkeuren en zo
het resultaat van de match veranderen
o

In geval van gelijkspel, voor een match waarbij een verschil nodig is, passen we de regel
4.1.8 van het CMAS reglement toe (versie 9-10 september 2005)

o

Om het resultaat mee te delen worden de beide kapiteins opgeroepen, alsook de
competitiedirecteur.

-

In geval van de betwisting van de uitsluiting van een ploeg omdat ze niet conform de regels zijn.
o

Indien de ploeg ondertussen wel conform de regels is, mag de ploeg deelnemen aan het
vervolg van de dag. Voor de matchen waarbij ze conform de regels waren, maar dat ze
niet hebben kunnen spelen, zal het resultaat van de volgende tegenmatch hernomen
worden.

o
-

Als de ploeg niet conform de regels bevonden wordt zal de ploeg forfait spelen.

In geval van de betwisting van de uitsluiting van een speler voor het BK, ten gevolge van zijn/haar
gedrag. Om het resultaat aan te kondigen, zal de speler samen met de competitiedirecteur
opgeroepen worden.

4. Bestemming van de geïnde sommen.
-

Indien de klacht ontvankelijk is verklaard door het Arbitrage College en deze zich uitspreken in het
voordeel van de aanklager, zal de som van 50 EUR teruggegeven worden aan de kapitein van de
beklaagde ploeg.

-

Indien de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard door het Arbitrage College. Dan zal de som van
50 EUR overgemaakt worden aan de competitiedirecteur die dit overdraagt aan de
gemeenschappelijke fondsen van LIFRAS en NELOS voor de promotie van OWH in België

5. Jurisprudentie
De arbtirale jurisprudentie wordt samengevoegd door de arbitragedirecteur en zorgt ervoor dat deze
verdeeld wordt.
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6. Medewerkers
6.1. Medewerkers
De medewerkers zijn personen die niet officieel deelnemen aan de competitie. Dit kunnen personen zijn
die onderwaterhockey als hobby beoefenen, maar dit is geen vereiste. Hun doel is de Belgische
competitie te ondersteunen, hoofdzakelijk op administratief niveau.

Ieder team zorgt ervoor dat ze minimum één medewerker ter beschikking stellen van de
competitiedirecteur.

6.2. Taken van de medewerkers
Onder de taken van de medewerkers verstaat men :
-

De aankondiging van de te spelen wedstrijden

-

Het bijhouden van de wedstrijdtijden

-

Het opvolgen van uitslagen, scores en doelpuntmakers

-

Erop toezien dat alle wedstrijdformulieren worden ingevuld op basis van informatie geleverd door
de scheidsrechters

-

Eventueel de wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap en de Beker van België filmen.

7. Promotie
7.1. Vertoning van de wedstrijden
Opdat de toeschouwers de wedstrijden zouden kunnen volgen, zouden de wedstrijden integraal op groot
scherm vertoond moeten worden.

7.2. Communicatie van de resultaten naar de media
In de mate van het mogelijke zullen de resultaten van de speeldagen gecommuniceerd worden naar
verschillende media.

7.3. Affichage van sponsors
Ploegen hebben het recht om de namen van hun sponsors te afficheren in de tribune. De dimensies van
deze affiches worden wel geacht binnen redelijke afmetingen te blijven.

8. Omringende activiteiten : verkoop van materiaal
De verkoop van onderwaterhockey materiaal en T-shirts is toegestaan aan de rand van het zwembad.
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Richtlijnen voor de organisatie:
Belgisch Kampioenschap en de Beker van België
Om een optimaal verloop van de Belgische Competitie te verzekeren omringt de competitiedirecteur zich
met een team
-

Een secretaris

-

Een arbitragedirecteur

-

Een verantwoordelijke huur van het zwembad

-

Een verantwoordelijke materiaal

-

Een verantwoordelijke voor de ceremonie (openings- en eind-)

-

Een verantwoordelijke inschrijvingen

-

Een verantwoordelijke timing

-

Een verantwoordelijke prijzen

-

Een verantwoordelijke communicatie

De competitiedirecteur is zeer aandachtig voor de problematiek van de inschrijvingen.

De competitiedirecteur organiseert verschillende vergaderingen gedurende het seizoen. De volgende
vergaderingen worden zeker georganiseerd:
-

In de loop van juni: de algemene vergadering van de clubverantwoordelijken

-

In de loop van juli: de vergadering om het team op punt te stellen

-

In de loop van september: een vergadering voor de voorbereiding van de opening van het seizoen

-

In de loop van januari: een evaluatievergadering in de helft van het seizoen
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