VERSLAG van de VERGADERING van het REGIONAAL SPORTCOMITE V.L.V.B. z-w-o vzw van 29/9/2017
Voetbalseizoen 2017 - 2018
Het vast panel werd samengesteld door :
Courtens Tony, Dierick Filip, Lannoy Rik (V.), Marijsse Philippe, Slos Lode.

NAAM
1.

VOORNAAM

153/5
561/11

F.C. St Martinus Oudenaarde
S.V. Peerdeke Waregem

4067
6067

Jared
Steven
Kenneth
Tyson
Boris
Pieter
Ronny
Kobe
Jonas

512/39
445/22
607/1
608/11
219/23
462/64
615/89
260/5
565/16

F.C. ’t Schipke Lauwe
DT Katspel Boezinge
F.C. Sensacion All Stars Kuurne
V.C. Menen
SEV ’92 St Eloois Vijve
Vissershoveke Oostrozebeke
F.C. Hallepoort Deinze
SportVrienden Kuurne
V.K. Heule

1051
3081
3075
3077
4071
4067
4057
5055
5061

Simon
Matthias
Nicola
Jordy
Hema
Guy
Yves
Brecht
Rafik

020/1
028/10
584/4
594/18
084/36
365/2
245/9
548/12
548/20

Spar Decor Marc Lendelede
Eendracht Vichte
F.C. Telstarboys Nazareth
F.C. Den Osse Gullegem
F.C. Damberd Bavikhove
V.K. St Amand Kortrijk
F.C. Postje Wielsbeke
FCK Machelen
FCK Machelen

uitsl. voldoende
id.
2067, 2072.
uitsl. voldoende
3076
3072
5067
5064
5064

Geschorst als gevolg van een RODE kaart na het verschijnen voor het Regionaal Sportcomité.

Landuyt
Desmet
Maertens
Vandenbogaerde
Verdonckt
Dhaenens
Roggeman
Decoutere
Dekimpe
Missiaen

5.

Stijn
Jurgen

Geschorst als gevolg van een RODE kaart bij middel van een minnelijke schikking.

Delaeye
Vuylsteke
Vervaet
Depla
Stiven
De Swarte
Cabbeke
Maertens
Kasmi
4.

GESCHORST voor wedstrijd nr(s)

Geschorst als gevolg van TWEE gele kaarten op dezelfde wedstrijd bij middel van een minnelijke schikking.

Olieux
Mervaille
Gardyn
Snijers
Parmentier
Van De Ghinste
Clinckemaille
Vanneste
De Rammelaere

3.

NAAM van de CLUB

Geschorst als gevolg van DRIE gele kaarten op drie verschillende wedstrijden.

Martin
Van Hove

2.

STAMNR.

Maarten
Leander
Brecht
Kevin
Carl
Olivier
Gert Jan
Ian
Aaron
Yorick

079/27
611/4
577/4
608/37
462/17
587/6
587/21
548/10
125/24
605/5

The Rangers Moorslede
Short Turn United Dentergem
MVC Tskeef Ei Wielsbeke
V.C. Menen
Vissershoveke Oostrozebeke
S.V. Sletsen Deinze
S.V. Sletsen Deinze
FCK Machelen
F.C. Den Hert Heule
F.C. Nars Bellegem

2063, 2071, 2084.
2063. (minnelijke schikking)
geschorst tot en met 31/12/2017
geschorst tot en met 30/06/2018
4071, 4091.
4076, 4083, 4096, 4105.
4076, 4083, 4096, 4105.
5064.
uitsluiting voldoende
geschorst tot en met 30/06/2018

Vroegtijdig stilgelegde wedstrijden.

Wedstrijd nr 2153

Wedstrijd nr 3041

Short Turn United Dentergem – MVC Tskeef Ei Wielsbeke
Stilgelegd aan de 76ste minuut bij 1-2 stand.

V.C. Menen - F.C. Goe Bjin Kuurne
Stilgelegd aan de 70ste minuut bij 1-2 stand

Wedstrijd te herspelen
Voorgestelde datum : 23/12/2017

Uitslag wordt : 0 - 5

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING van het REGIONAAL SPORT- en BEROEPSCOMITE
van het voetbalseizoen 2017 -2018
vindt plaats op VRIJDAG 20 OKTOBER 2017 vanaf 18u30 in de zaal van
Zaal Café DUC de BRABANT
Gentstraat, 1 – 8530 HARELBEKE
(parking rond of achter de Kerk)

Deze vergadering zal de probleemgevallen bespreken van de wedstrijden
van zaterdag 23 september en zondag 24 september 2017
van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017
van zaterdag 7 oktober en zondag 8 oktober 2017
Alsook de eventuele klachten en beroepen.
De club ontvangt een uitnodiging om zijn speler(s) te laten verschijnen.
De speler kan/mag zich laten vertegenwoordigen door een van de drie bestuursverantwoordelijken van de club.
Bij een beroep MOET de speler altijd aanwezig zijn.
Een bestuursverantwoordelijke mag de speler vergezellen, meer niet.
Art. 73 code 7308

Afwezigheid op de vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité als betrokken partij of
getuige, wordt de maximum straf uitgesproken (art. 702) .
Boete voor afwezigheid bedraagt 25,00 € (code 7308)
Voor ernstige probleemgevallen tegen de algemene reglementen of inbreuken tegen de sportiviteit of tegenover de
scheidsrechter, kan de raad van bestuur een spoedbijeenkomst van het Regionaal Sport- en Beroepscomité inlassen op een
nader te bepalen datum.

REGIONAAL SPORT- en BEROEPSCOMITE V.L.V.B. z-w-o vzw
RSK – RBK Bepalingen.
Een schorsing is steeds volgens een of meer wedstrijdnummer(s).
Wanneer die wedstrijd uitgesteld of afgelast is, draagt de speler deze schorsing mee tot wanneer deze wedstrijd(en)
gespeeld wordt(en).
Belangrijk: Het is de secretaris van iedere club aanbevolen om de gele kaarten van hun spelers bij te houden, ttz een speler
die een derde, zesde, negende,… gele kaart krijgt tijdens hetzelfde voetbalseizoen en dit tijdens speelweekeinde A, wordt
geschorst voor het weekeinde C, voor één bepaalde wedstrijd. Deze schorsing kan bevestigd worden per brief of per mail en
verschijnt tevens ook in V.A., maar deze kan het speelweekeinde C overlappen. Het NIET ontvangen van een brief of mail
is geen reden dat de speler(s) niet geschorst is (zijn) op het speelweekeinde C. Indien de wedstrijd van het speelweekeinde C
wordt afgelast of uitgesteld, blijft de schorsing voor die welbepaalde wedstrijd behouden. Indien er op het weekeinde C geen
wedstrijd gepland is voor de club in kwestie, dan wordt de speler geschorst voor één welbepaalde wedstrijd tijdens het
speelweekeinde dat volgt. Op de gegeven gele kaarten is er geen klacht of beroep mogelijk.
Voor 2 x geel op dezelfde wedstrijd (gelijk aan rood) volgt er een schorsing van één of twee welbepaalde wedstrijden
eveneens volgens de A – B – C systeem, naargelang de ernst van de gepleegde feiten.
Een speler die tweemaal geel krijgt tijdens dezelfde wedstrijd op speelweekeinde ‘A’ wordt geschorst voor één of twee
welbepaalde wedstrijd(en) in het speelweekeinde ‘C’ (voor 1 wedstr.) en in speelweekeinde ‘D’ (als het gaat om een schorsing
van twee wedstrijden).
Rood bij middel van een minnelijke schikking en rood na verschijnen voor het Regionaal Sportcomité,
Bij een minnelijke schikking wordt de speler(s) niet uitgenodigd op het RSK en krijgt de secretaris een brief of mail met het
voorstel tot minnelijke schikking. Bij niet akkoord moet onmiddellijk hiervan melding gemaakt worden en de speler moet
verschijnen voor het Regionaal Sportcomité.
Bij rood na verschijnen op het Regionaal Sportcomité wordt de schorsing op de zitting zelf uitgesproken n wordt al dan niet
bevestigd met een brief of mail naar de secretaris. Het NIET ontvangen van een brief of mail is geen reden dat de speler(s) niet
geschorst is (zijn) op het weekeinde of langer, acht dagen na de vergadering van het RSK-RBK.
Na afwezigheid zonder verwittigen of verontschuldiging op de vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité is er
geen klacht of beroep meer mogelijk.
De spelers die moeten verschijnen worden NIET persoonlijk uitgenodigd, hun clubsecretaris wordt hiervan schriftelijk (brief
of mail) op de hoogte gebracht en de clubsecretaris moet op zijn beurt de betrokken speler(s) verwittigen om aanwezig te zijn
op de vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité.
Een speler die een schorsing oploopt van ACHT wedstrijden of meer, is geschorst voor de zaterdag- en zondag competitie.
Dus, hier gaat het om ACHT speelweekends.
Voor een beroep moet de speler zelf altijd aanwezig zijn.

