REGIONAAL SPORTCOMITE V.L.V.B. z-wo vzw
VERSLAG van de VERGADRING van het REGIONAAL SPORTCOMITE V.L.V.B. z-w-o vzw
Voetbalseizoen 2017 – 2018 - van vrijdag 15 december 2017
Het vast panel werd samengesteld door :
Adam Gilbert, Buyssens Rudy, Lannoy Rik, Marijsse Philippe, Slos Lode.
NAAM
1.

VOORNAAM

Bert
Mathieu
Simon
Timo
Tom
Gregory
Sammy
Tom
Alexander
Kenny
Bram
Robin
Marinus
Marik
Stef

039/6
512/18
556/8
079/16
320/39
404/33
508/29
584/10
600/22
445/45
539/61
580/7
613/25
565/21
569/10

Sparta Belgiek Deerlijk
F.C. ’t Schipke Lauwe
Club Rugge Avelgem
The Rangers Moorslede
V.K. Lindenhoek Kruishoutem
Olympic Comines
F.C. ’t Bankske Wevelgem
F.C. Telstarboys Nazareth
F.C. ‘t Fonteintje Beveren Leie
DT Katspel Boezinge
Sparta Wielsbeke
Sporting Grammene
’t Center F.C. Deinze
V.K. Heule
F.C. Tonneke/De Vlasschaar

Tanguy
Lander
Daan
Tim
Stef
Jonas
Gilles

208/7
512/32
556/22
577/25
584/32
539/43
617/24

Sportvrienden Waregem
F.C. ’t Schipke Lauwe
Club Rugge Avelgem
MVC Tskeef Ei Wielsbeke
F.C. Telstarboys Nazareth
Sparta Wielsbeke
F.C. Snookerpocket Deerlijk

Thimothy

028/6

Eendracht Vichte

1125
1124
1152
2143
2145
4166
6136

uitsl. voldoende

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

Degraeve
Depraetere

Lamy
Sören

028/27
543/10

Eendracht Vichte
BVC De Flandriens

Vandamme
Peers
Vanwijnsberghe
Vanlaecke
Clinckemaille
Vanhoutte

Davy
Tim
Wouter
Dominique
Sébastien
Matthieu

584/43
584/16
365/45
587/24
145/19
570/3

F.C. Telstarboys Nazareth
F.C. Telstarboys Nazareth
V.K. St Amand Kortrijk
S.V. Sletsen Deinze
FCRW Wymar Oeselgem
F.C. Koppa Juniors

5.

1145
1124
1152
2147
2157
2154
2155
2154
2146
3153
4174
4176
4177
5131
5147

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

Alleman
4.

GESCHORST voor wedstrijd nr(s)

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

Vermeeren
Samyn
Verplancken
Callens
Vander Cleyen
Furniere
Pauwels

3.

NAAM van de CLUB

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

Lietaert
Opsommer
Naessens
Maertens
Decraemer
Pattyn
Deroo
Velghe
Van Laere
Turck
Verhaeghe
Vanderbeken
Vinck
Desnouck
Vander Cleyen

2.

ST/AMNR.

1157.
geschorst tot en met 15/2/2018
+ voorwaardelijk tot en met 15/3/18.
2154, 2163.
gaat vrijuit
3172, 3182. (afwezig: 25,00 € boete)
4175, 4186.
5157, 5167, 5172, 5187.
6154, 6164, 6175, 6185, 6195,
6205, 6215, 6225, 6232, 6243.

Vroegtijdig stopgezette wedstrijden.

Nr 1116 V.K. Nieuwe Wijk Lozer – Eendracht Vichte
gestopt aan 67ste min. bij een 1 – 1 stand
Uitslag : 1 – 1 blijft behouden. (meer dan 2/3 wedstrijd gespeeld)
Nr 2127 V.K. Lindenhoek Kruishoutem – FC Telstarboys Nazareth
gestopt aan 61ste min. bij een 2 – 1 stand
Uitslag wordt : 5 – 0 - FC Telstarboys Nazareth : 50,00 € boete
+ 125,00 € waarborg (na bewijs tandarts)
Nr 4141 Vissershoveke Oostrozebeke – S.V. Sletsen Deinze
Uitslag wordt : 5 – 0

gestopt aan de 71ste min. bij een 1 – 1 stand

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING van het REGIONAAL SPORT- en BEROEPSCOMITE
van het voetbalseizoen 2017 -2018
vindt plaats op VRIJDAG 19 JANUARI 2018 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 09 december en zondag 10 december 2017
van zaterdag 16 december en zondag 17 december 2017
van het Kerst- en Nieuwjaarweekend
van zaterdag 06 januari en zondag 07 januari 2018
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.

