REGLEMENT
JEUGDLIGA West-Vlaanderen
De jeugdliga wordt betwist in drie fasen volgens het schema hierna:
Er wordt gespeeld in verschillende reeksen
De reeksen benjamins, preminiemen en miniemen zijn gemengd.
Enkel NG spelers zijn in deze reeksen toegelaten.
Een geklasseerde speler schrijft zich in bij de dames of heren reeksen
Een geklasseerde dame mag zich inschrijven in de herenreeks.

Uitzonderingen moeten mogelijk zijn in het kader van
Progressie/Topsport/Leeftijd
Rekening houden met Piramide leeftijd
Volgende reeksen worden voorzien
Benjamins jongens en meisjes
Preminiemen jongens en meisjes
Miniemen jongens en meisjes
Heren
Dames
De reeksen worden verdeeld in poules van 8

Indeling van de spelers en uur schema
09.30u Geleide training van 9u30 tot 10u30
Benjamins
Preminiemen
Miniemen
10.00u
Heren 1: 1 poule van 8 2 dalers
Heren 2: 1 poule van 8 2 dalers en 2 stijgers
Heren 3: 1 poule van 8 2 dalers en 2 stijgers
Heren 4: 2 poules van 8 2 dalers en 1 stijger
Heren 5: 2 poules van 8 2 dalers en 2 stijgers
Heren 6: 4 poules van 8 2 dalers en 1 stijger
Heren 7: 4 poules van 8 1 of 2 dalers en 2 stijgers
Heren 8: afhankelijk van de inschrijvingen 1 of 2 stijgers
Dames 1: poule van 8 met 2 stijger naar de heren
Dames 2: poules afhankelijk van aantal inschrijvingen, 2 stijgers
Dames die stijgen uit Dames 1 worden afhankelijk van hun klassement ingedeeld in de reeksen Heren 3,
Heren 4 of Heren 5
In die reeksen zijn er dan bijkomende dalers
10.30u
Benjamins 1: 1 poule winnaar of 2 beste mogen stijgen naar een aangepaste hogere reeks
(opm.: 1st fase gelijk verdelen, 2de fase volgens niveau)
Benjamins 2: 1 of 2 stijgers
Preminiemen 1: winnaar of 2 beste stijgen naar de miniemen

Preminiemen 2: 1 of 2 stijgers
Preminiemen 3: 1 of 2 stijgers
Miniemen 1: winnaar of 2 beste stijgen naar de heren
Miniemen 2: 1 of 2 stijgers
Miniemen 3: 1 of 2 stijgers
Benjamins, preminiemen en miniemen (jongens en meisjes) die niet geklasseerd zijn worden voor de 1ste
fase automatisch in hun leeftijdsreeks ingeschreven.
Opmerking: Het schema van stijgers en dalers is een richtlijn die zo goed mogelijk opgevolgd moet worden.
Er kan enigszins van afgeweken worden wanneer er te veel afwezigen of bijkomende inschrijvingen zijn
t.o.v. de vorige fase.
Uitzonderingen moeten mogelijk zijn in het kader van
Progressie/Topsport/Leeftijd
Rekening houden met Piramide leeftijd
Geklasseerde spelers worden volgens hun klassement ingedeeld in de reeksen heren.
Bij een gelijk klassement wordt voorrang gegeven aan de jongste speler.
Dames worden volgens hun klassement ingedeeld in de reeksen . Meisjes benjamin, preminiemen en
miniemen die geklasseerd zijn worden in de damesreeksen ingedeeld.

Top3:
Clubs met minimum 5 spelers
Foto + vermelding west side en website
Clubs met minimum 10 spelers
Foto +vermelding west side en website + diploma
Clubs met minimum 15 spelers
Foto +vermelding west side en website + diploma = 1 maal een beker op de 3de fase

