Beste kapiteins van Aarsele 2 en van Sandeman 4.
Hieronder de beslissingen van de competitieleider en van de Commissie Ethiek & Discipline
betreffende het opstellen van een niet toegelaten speler in de wedstrijd Sandeman 4 – Aarsele 2 van
05/10/2019 in L1A (uitgesteld gespeeld op 10/10/2019) en het daarbij niet correct invullen op het
wedstrijdblad van de naam en lidnummer van de niet toegelaten opgestelde speler voor Aarsele 2.
Vastgestelde feiten:
-

Op 05/10/2019 werd speler Damman Carine, 29919, opgesteld voor Aarsele 3 in de wedstrijd
Sandeman 5 – Aarsele 3 in Liga 2B. Dezelfde speler werd opgesteld in de wedstrijd Sandeman
4 – Aarsele 2 van 05/10/2019, uitgesteld gespeeld op 10/10/2019.

-

Op het wedstrijdblad van de uitgestelde match , gespeeld op 10/10/2019, werd de naam van
een speler vermeld die deze wedstrijd niet gespeeld heeft.

Sancties:
-

Voor het opstellen van een niet toegelaten speler in de uitgestelde wedstrijd van Aarsele 2
wordt door de competitieleider een forfait uitslag opgelegd van 18 – 0 ten nadele van
Aarsele 2 , samen met de daaraan verbonden geldelijke boete van 30 €.
(zie Reglement Viertallen:
*art.28.1: … Een speler mag niet opgesteld worden in 2 verschillende teams in wedstrijden
die in de kalender op dezelfde datum vermeld zijn. Indien dit toch gebeurt, blijft de uitslag van
de wedstrijd die chronologisch als eerste gespeeld werd behouden, terwijl voor de wedstrijd
die dan later gespeeld werd een sanctie wordt opgelegd conform de bepalingen van artikel
50.
*en art. 50 (… Bovendien, aan elk team dat bestraft wordt met de forfaitscore, wordt een
boete opgelegd … : Liga 3 , € 20,00, Liga 2 en Liga 1 , € 30,00 …)

-

De Commissie Ethiek & Discipline heeft vastgesteld dat de feiten vaststaan: op het
wedstrijdblad van de uitgestelde match, gespeeld op 10/10/2019, werd de naam van een
speler vermeld die deze wedstrijd niet gespeeld heeft.
Er werd bij gewone meerderheid van de CED beslist de lichtste sanctie toe te passen die in
het Algemeen Reglement van Ethiek en Discipline vermeld wordt onder artikel 29, met name
de waarschuwing.
De CED wenst hierbij te benadrukken dat deze sanctie enkel de schriftvervalsing als dusdanig
bestraft en dat het wedstrijdreglement derhalve onverkort dient toegepast te worden door
de wedstrijdleider.

Tegen deze beslissingen kan in beroep gegaan worden (zie artikels 60 tot en met 63 van het
Reglement Viertallen en hoofdstuk VI.7 van het Huishoudelijk Reglement van de VBL).
De Competitieleider
Neels Leen

