HANDLEIDING
PLOEGEN INSCHRIJVEN VOOR HET VOLGEND SEIZOEN VIA SPORT BEHEER ONLINE
1.
2.

3.

Ga onder gegevensbeheer naar de teams/ploegen van uw club.
Selecteer de ploeg die u wilt toevoegen voor het volgend seizoen door erop te klikken. Indien het een
nieuwe ploeg betreft die nog niet bestaat klikt u eerst op de
knop en kiest u de gewenste
categorie. Het programma zal zelf een volgnummer toekennen (A, B, C, D) binnen de gekozen
categorie.
Onder het tabblad algemeen bij de ploegen (standaard geselecteerd) ziet u het onderdeel
“Inschrijvingsinfo” staan.

Onder indelingswensen dient u de gewenste dag en tijd door te geven die u als standaard wenst. De
accommodatie mag u leeg laten tenzij er een afwijkende sporthal zal gebruikt worden in plaats van de
standaardsporthal.
Gelieve bij het invullen rekening te houden met de reglementaire bepalingen betreffende de dagen
van de kampioenschappen zoals omschreven in artikel CD 261 uit ons huishoudelijk reglement (zie
punt 13 op het einde van deze handleiding).
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4.

Hier kunt u aangeven aan welke competitie u wenst deel te nemen voor de reguliere competitie.
Indien u twijfelt uit welke opties u kunt kiezen voor een bepaalde ploeg kunt u hieromtrent contact
opnemen met uw provinciaal comité, het departement competitie of met het secretariaat-generaal.

5.

Ook de deelname aan de bekercompetities kunt u hier bevestigen.

Indien een ploeg enkel aan de bekercompetitie deelneemt dan dient u hier aan te duiden aan welke
bekercompetitie en bij “Deelname komende periode/seizoen” vermelden dat de club niet zal
deelnemen aan de reguliere competitie.
6.

Verder kunt u ook uw voorkeur geven betreffende de kalenderindeling van volgend seizoen. De
kalenderplanner van uw provincie of van uw betrokken departement kan u hieromtrent meer uitleg
verschaffen indien nodig.

7.

U kunt hier ook de sterkte van de ploeg meegeven. De kalenderplanner kan hiermee rekening houden
bij het indelen van de jeugdreeksen. U kunt ook meegeven of het een ploeg betreft die voornamelijk
uit eerstejaars of tweedejaars bestaat.

8.

Voor de leeftijdscategorieën U8 dient u bij Extra info 1 aan te geven of er voor één of twee maal drie
tegen drie ingeschreven wordt.
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9.

Het is eveneens mogelijk om extra informatie mee te geven aan de kalenderplanner.

10. Tenslotte dient u enkel nog op te slaan en te bevestigen om uw inschrijving te registreren.
11. Via de lijstweergave kunt u een overzicht zien van uw inschrijvingen. U kunt exporteren door alles te
selecteren (Ctrl+A) en via de rechtermuisknop de gegevens te kopiëren naar het klembord.

12. De uiterste data voor het inschrijvingen van ploegen worden vastgelegd in artikel CD256 uit ons
huishoudelijk reglement of in het desbetreffende bekerreglement.
ART. 256 – INSCHRIJVINGEN EN VERBINTENISSEN
1) FORMALITEITEN
Het eerste team van de clubs van de afdelingen met stijgen en/of dalen, wordt ambtshalve ingeschreven voor het kampioenschap van
de eerste teams en reserves.
De clubs moeten het formulier ter bevestiging van hun inschrijving, behoorlijk ingevuld:
uiterlijk op 05 mei naar het Departement Competitie zenden voor de landelijke seniores ( geen reserves) en jeugdreeksen;
uiterlijk op 15 mei naar het PC zenden voor de provinciale seniores en jeugdreeksen.
De club waarvan het inschrijvingsformulier niet binnen de gestelde termijn ingestuurd werd, zal een door de TTB voorgeschreven
boete opgelegd worden.
Daarenboven heeft het Departement of het Comité het recht het team waarvan de inschrijving slechts aankomt na publicatie van de
reeksen in het blad voor de officiële mededelingen (de website van de Basketbal Vlaanderen), niet aan het kampioenschap te laten
deelnemen.
2) CONTROLE
De bevoegde Comités zullen het SG van de Basketbal Vlaanderen uiterlijk op 15 september schriftelijk inlichten over de clubs die
geen eerste of geen enkel team voor het kampioenschap ingeschreven hebben.
3) AFSTAND
a) Indien, van een club, een seniorenploeg gerechtigd is op een plaats in een bepaalde afdeling en van dit recht afstand wil doen,
dan daalt deze ploeg naar de laagste provinciale afdeling, ongeacht de afdeling waarin zij voordien aantrad.
b) Een club die een plaats toegewezen krijgt in een hogere afdeling en deze niet inneemt daalt niet.
c) Voor het stijgen van Landelijke naar Nationale en van 1ste provinciale naar de Landelijke afdelingen zijn speciale regels
voorzien in het HHReg (zie CD art. 264).
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13. Alle desiderata betreffende de standaard speelmomenten dienen conform te zijn met artikel CD 261
uit ons huishoudelijk reglement:
ART. 261 – DAGEN VAN DE KAMPIOENSCHAPWEDSTRIJDEN
1) Definities
a) Weekend: begint op vrijdag om 18:00 uur en eindigt de zondagavond 23:59 uur.
b) Weekdagen: dagen (of momenten) die niet tot het weekend behoren
c) Feestdagen: dagen dewelke door de nationale of gewestelijke overheden officieel erkend zijn als feestdag, al dan niet
samenvallend in het weekend of op een weekdag.
2) Seniorwedstrijden in het weekend
a) op vrijdag: Resultaatgebonden seniorwedstrijden mogen niet voor 20:00 uur noch na 21:00 uur beginnen zonder het akkoord van
de bezoekende ploeg.
b) op zaterdag: Resultaatgebonden seniorwedstrijden mogen niet vóór 16:00 uur noch na 21:00 uur beginnen zonder het akkoord
van de bezoekende ploeg.
c) op zondag: Resultaatgebonden seniorwedstrijden mogen niet voor 10:00 uur noch na 18:00 uur beginnen zonder het akkoord van
de bezoekende ploeg.
3) Seniorwedstrijden op feestdagen
a) indien de feestdag een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag betreft kunnen resultaatgebonden seniorwedstrijden niet voor
11:00 uur noch na 18:00 uur beginnen zonder het akkoord van de bezoekende ploeg.
b) indien een feestdag op een vrijdag of een zaterdag valt kunnen resultaatgebonden seniorwedstrijden niet voor 11:00 uur noch na
21:00 uur beginnen zonder het akkoord van de bezoekende ploeg.
c) indien de feestdag op zondag valt, dan is bepaling van 2c van toepassing.
4) Seniorwedstrijden op weekdagen
Wedstrijden die op weekdagen gespeeld worden, mogen niet vóór 20:00 uur, noch na 21:00 uur beginnen zonder akkoord van de
bezoekende ploeg.
5) De jeugdwedstrijden (provinciaal, interprovinciaal en landelijk)
a) Voor resultaatgebonden jeugdwedstrijden.
a. op weekdagen (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag kunnen nooit doorgaan zonder het akkoord van de
bezoekende ploeg.
b. op zaterdag of zondag of op feestdagen mogen niet voor 09:00 uur beginnen. De landelijke jeugdwedstrijden mogen niet voor
10:00 uur beginnen zonder akkoord van de bezoekende ploeg. De provinciale, interprovinciale en landelijke jeugdwedstrijden
mogen niet na 17:00 uur beginnen zonder het akkoord van de bezoekende ploeg.
c. voor de reeks U21 jongens en U19 meisjes mogen op zaterdag niet voor 09:00 uur (landelijk 10:00 uur) beginnen, of niet later
dan 13:00 uur (landelijk 12:00 uur) beginnen, zonder het akkoord van de bezoekende ploeg.
b) Voor niet-resultaatgebonden wedstrijden is sowieso altijd het akkoord van de bezoekende ploeg vereist.
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