VBL competitie.
Betreft:
Wedstrijd Haacht 3 - Pieterman 9 van 19/11/2016 in L3G : dezelfde speler in twee verschillende
wedstrijden van dezelfde kalenderdag opgesteld (zie ook match Herakles 1 - Pieterman 10 van
19/11/2016 in L3H)
In de wedstrijd Haacht 3 – Pieterman 9 van 19/11/2016, uitgesteld gespeeld op 01/12/2016, werd
voor Pieterman 9 speler Herroelen Patrick 22283 opgesteld, terwijl deze reeds opgesteld werd in de
wedstrijd Herakles 1 – Pieterman 10 van 19/11/2016 in L3H.
Volgens het Reglement Viertallen, art.27.1.1.c mag een speler niet opgesteld worden in twee
verschillende teams in twee wedstrijden van dezelfde kalenderdag (in dit geval kalenderdag
19/11/2016, teams Pieterman 9 en Pieterman 10).
De competitieleider heeft beslist de voorziene straf “Halvering van de VP score” voor het
overtredende team, Pieterman 9, dat chronologisch de tweede match speelde, toe te passen: de
score voor Pieterman 9 wordt dus 4 VP (ipv. 8)
Verder heeft de competitieleider beslist de voorziene geldboete van 20 € niet aan te rekenen (gezien
er niet echt andere teams benadeeld werden).
Voor de competitieleider Yves Meyus
“
Artikel 27 - Beperkingen in het opstellen van spelers
27.1 : Algemene regels
…
c.
Een speler mag niet opgesteld worden in twee verschillende teams in wedstrijden die in de kalender
op dezelfde datum vermeld zijn. Voor wedstrijden die op maandag gespeeld worden, geldt de regel
dat een speler niet mag opgesteld worden als hij al een wedstrijd gespeeld heeft die in de kalender
vermeld wordt op de voorafgaande zaterdag. Indien een speler opgesteld wordt in meer dan één
wedstrijd in de kalender vermeld op dezelfde wedstrijddag, dan blijft de uitslag van de wedstrijd die
chronologisch als eerste gespeeld werd behouden, terwijl voor de wedstrijden die dan later gespeeld
werden een sanctie wordt opgelegd conform de bepalingen van art.6 en art. 50.
…
“
“…
27.6 Overtredingen
Elke overtreding tegen de bepalingen van huidig art.27 heeft volgende sancties tot gevolg, met in
acht name van art.12:
- 1e overtreding:halvering van de behaalde VP, met afronding naar beneden en de boete vermeld in
de laatste alinea van art.50.
…
“
“
Artikel 50 – Forfaitscore en boete
Wanneer bij toepassing van art.12, 26, 27, 33, 34 of 35 hierboven, of om elk ander ernstig feit
vastgesteld door de CL, een forfaitscore opgelegd wordt, dan wordt een score van 0 VP toegekend
aan het of de overtredende team(s).
…
Bovendien, aan elk team dat bestraft wordt met de forfaitscore, wordt een boete opgelegd waarvan
het bedrag verdubbeld wordt als de forfaitscore een wedstrijd van één van de beschermde
speeldagen betreft:
- Liga 3: € 20,
…

