
REGLEMENT: Eindronde Vlaamse Wintercompetitie 

 
Deelname: 
De eindronde vindt plaats op 16 maart 2019 in de provincie VB&BH. De organiserende club is PC 
Dilbeek. 
 
De eindronde wordt betwist volgens het reglement van de Vlaamse wintercompetitie. 
Nemen deel aan deze eindronde: de 5 provinciale kampioenen uit de Ere-afdelingen van de provinciale 
wintercompetities 2018-2019 ofwel, indien de club van een provinciale kampioen reeds een ploeg in 
de Vlaamse afdeling heeft, de eerstvolgende gerechtigde ploeg van een andere club uit dezelfde 
provincie, die de intentie heeft om te stijgen naar de 2de Vlaamse afdeling en die niet op een plaats 
staat om te dalen uit de Ere-afdeling. 
Indien in dit laatste geval geen enkele club uit de Ere-afdeling de intentie zou hebben om te stijgen, 
dan is de hoger genoemde ‘eerstvolgende gerechtigde club’ wel verplicht om deel te nemen aan de 
eindronde. 
Bijgevolg zijn er steeds 5 clubs die deelnemen aan de eindronde. 
Voor de provinciaal geselecteerde ploegen mogen enkel provinciaal gerechtigde spelers deelnemen 
aan deze eindronde. 
 
Inschrijving: 
Het secretariaat is vanaf 8.45u tot 9.15u open om de wedstrijdkaarten af te halen. 
Om 9.30u stipt begint de eerste ronde. 
 
Formule : 
Het tornooi wordt in 5 ronden gespeeld. 
Iedere ploeg speelt tegen de vier andere ploegen. 
Twee ronden in de voormiddag. 
Lunchpauze. 
Na de middag worden de drie resterende ronden gespeeld. 
Na deze 5 ronden wordt het klassement opgesteld aan de hand van: 
- aantal overwinningen 
- het aantal gescoorde punten 
- het aantal tegenpunten 
 
Bij absolute gelijkheid zal het onderlinge resultaat de rangschikking bepalen. 
Stijgen naar de tweede afdeling van de Vlaamse wintercompetitie: de clubs die volgens het klassement 
en volgens het aantal stijgers en dalers op nationaal niveau in aanmerking komen. 
 
Deelnemersrecht : 
Er wordt geen deelnemingsrecht gevraagd. 
Er worden geen prijzen voorzien. 
 
Afwezigheid: 
Een club die niet komt opdagen zal een boete van €500 opgelegd krijgen. 
 
Opgemaakt door de Raad van Bestuur 
Goedgekeurd door Alain Garnier, Directeur Sport PFV 
 


