Antwerp Students League
Voetbal 2022-2023
REGLEMENT
OVERKOEPELEND REGLEMENT
1.

Algemeen:
-

-

-

-

2.

De reglementen van de sportinfrastructuur dienen gerespecteerd te worden.
De sportpraeses is verantwoordelijk voor (het gedrag van) zijn/haar team en supporters. Indien de officiële
sportverantwoordelijke niet aanwezig kan zijn, wordt er op voorhand doorgegeven wie zijn/haar taak
overneemt. Dit houdt in dat zowel de naam, e-mailadres als de GSM-nummer van de tijdelijke sportpraeses
wordt doorgegeven aan de ASL-verantwoordelijke via e-mail (asloutdoor@uasportraad.be).
Gegevens van alle spelers moeten ingevuld worden op de spelersbladen voor de start van de wedstrijd
(zie hieronder).
De sportverantwoordelijken melden hun teams aan ten laatste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
bij de ASL-verantwoordelijke. Het aanmeldingspunt bevindt zich op de eerste verdieping, in de cafetaria
van ARC (Antwerp Rugby Club).
Forfait dient meer dan 24u voor de match aan de ASL-verantwoordelijke via e-mail
(asloutdoor@uasportraad.be) worden meegedeeld. Zo niet, is de organisatie gerechtigd om een deel van
de waarborg in te houden (zie hieronder).
De scheidsrechter heeft het laatste woord in beslissingen.
In alle competities wordt verwacht dat Fair Play (zie Fair Play-reglementen) in acht genomen wordt!
Klachten dienen binnen de 24u na de desbetreffende match via e-mail (asloutdoor@uasportraad.be)
gemeld te worden aan de verantwoordelijke van ASL Voetbal. Klachten zullen beantwoord worden binnen
7 dagen en behandeld voor de volgende speeldag van de teams in kwestie. De uitspraak zal medegedeeld
worden aan de sportverantwoordelijke(n) van de betreffende clubs.
Speelgerechtigheid:

-

-

3.

Alle spelers dienen in het rechtmatig bezit te zijn van een Sportsticker 2022-2023 of MOVE 2022-2023:
o Student/Personeel UAntwerpen, AMS, Linguapolis en AP Hogeschool
Alumni UAntwerpen
🡺 MOVE: https://www.move-uantwerpen.be/nl
o Student/Personeel KdG Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, ITG, Thomas More Antwerpen en
KULeuven Antwerpen
🡺 Sportsticker: www.sportsticker.be
Een speler mag gedurende de competitie maar bij 1 ploeg aangesloten zijn per competitie.
Alle spelers dienen hun studenten-, personeels- of alumnikaart mee te nemen naar de wedstrijd. Deze
worden voor de wedstrijd verzameld en afgegeven door de sportverantwoordelijke van het team.
Het is ten strengste verboden om je studentenkaart en MOVE/sportsticker door te geven. Dit wordt
bestraft met een forfait voor de desbetreffende match. Bij herhaaldelijke overtredingen van deze regel
kan een algemeen forfait volgen.
Vanaf de (eventuele) 8e finales mogen er geen nieuwe spelers opgesteld worden.
Spelersbladen:

-

-

Spelersbladeren zullen worden ingevuld door de sportverantwoordelijke(n) van de teams. De spelerssheets
moeten ten laatste 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ingevuld zijn. Last-minute wijzigingen
kunnen en moeten doorgegeven worden aan de ASL-verantwoordelijke ter plaatse. Er wordt ondertussen
naar een digitale oplossing gezocht voor het invullen van spelersbladen tijdens het seizoen.
Iedere speler van het team dient zijn/haar MOVE/Sportsticker te scannen bij de ASL-verantwoordelijke bij
het aanmeldingspunt.
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-

-

Ploegverantwoordelijken dienen zich daarom ten laatste 30 minuten voor aanvang van de match aan te
melden mét studentenkaarten van alle spelers, tenzij anders vermeld.
o Wilrijkse Pleinen: Bij de verantwoordelijke van de UA Sportraad in de kantine van ARC
GEEN studentenkaart met Sportsticker/MOVE bij = NIET meespelen

-

Na de wedstrijd halen de sportverantwoordelijken de studentenkaarten voor hun team in kwestie op. Zij
duiden hierbij aan wie van hun team eventueel een doelpunt heeft gemaakt of een gele en/of rode kaart
heeft gekregen.

-

Indien de spelersbladeren niet correct, onvolledig of niet duidelijk leesbaar zijn ingevuld en er geen
scores/gele of rode kaarten worden doorgegeven, volgt er eerst een waarschuwing. Indien dit daarna
opnieuw voorvalt, kan de organisatie beslissen om een deel van de waarborg in te houden (zie hieronder)
en na een tweede berisping tot een FF voor de desbetreffende wedstrijd over te gaan.

4.

Waarborg:
-

De waarborg (€100 per team):
o Voor de voetbalcompetitie dient dit betaald te worden voor 27/09/2021 via de online portal.
Indien de waarborg niet betaald is voor de start van de competitie, kan het team niet deelnemen
aan de competitie en wordt er een algemene forfait gegeven.
o Indien de volledige waarborg van een team reeds is aangerekend door verschillende
overtredingen, tellen de boetes gewoon verder. De sportverantwoordelijke wordt gewaarschuwd
dat hij/zij de waarborg opnieuw moet opladen met €50. Op het aantal overtredingen staat
onderstaande limiet. Indien een team deze overschrijdt, volgt een algemene forfait.
▪
2 grote overtredingen
▪
5 middelgrote overtredingen
▪
10 kleine overtredingen

-

De waarborg mag (gedeeltelijk of volledig) ingehouden worden in volgende gevallen:
o schade toebrengen aan het materiaal en/of de sportfaciliteiten
o achterlaten van afval
o onsportief gedrag
o forfait geven minder dan 24u voor de match
o het niet correct, onvolledig, niet duidelijk leesbaar of te laat invullen van spelersbladeren (na een
eerste waarschuwing)
o elke vorm van competitievervalsing

-

Een duidelijk overzicht van de verschillende overtredingen en de bijhorende boetes is terug te vinden in
het toegevoegde document ASL_Outdoor_Waarborg.

-

Indien een team een overtreding begaat, zal de sportverantwoordelijke hiervan op de hoogte worden
gebracht. Hij/zij ontvangt een e-mail binnen de 7 dagen met een duidelijke vermelding van de aard van
de overtreding en de betreffende sanctie. Het aanvechten van de overtreding en sanctie is mogelijk, en
dient te gebeuren door de sportverantwoordelijke via e-mail (asloutdoor@uasportraad.be) binnen de 7
dagen na de oorspronkelijke uitspraak. Dit beroep zal herbekeken worden door het BASA – Belgisch
Arbitragehof voor de Sport in de Antwerp Students League. De sanctie kan in beroep eventueel verzwaard
worden.

(sportief reglement: zie volgende bladzijde)
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SPORTIEF REGLEMENT
Alle matchen zullen gespeeld worden volgens de recentste reglementen van de KBVB (2022-2023; RBFA
Spelregels), met uitzondering van de opmerkingen hieronder:
1.

-

-

2.

-

-

-

Lengte van de match & rust:
Elke wedstrijd duurt 2 x 25 minuten met 5 minuten rust. Wees op tijd, de match start stipt!
De kwart- en halve finales duren 2 x 35 minuten (10 minuten rust), de finale 2 x 45 minuten (15 minuten
rust).
Tijdens de groepsfase speelt elke ploeg 1x tegen elke andere ploeg uit zijn poule. Daarna wordt met
rechtstreekse uitschakeling gespeeld (Play-offs, achtste finales, kwartfinales, halve finales, finale).
Bij alle eindrondematchen worden meteen 5 strafschoppen genomen. Minimum één penalty wordt
genomen door een meisje. Zij zal trappen bij de eerste 3 spelers die een penalty nemen.
Er zijn dus geen verlengingen! Alvorens er strafschoppen worden genomen, licht de teamkapitein de
scheidsrechter in over de vijf spelers die een penalty zullen nemen.
Alle spelers moeten minimum een halfuur voor de start van hun wedstrijd aanwezig zijn. Wees
op tijd! De teamverantwoordelijke komt zich minstens een halfuur op voorhand melden bij de ASLverantwoordelijke, aan het aanmeldingspunt in de ARC-kantine. Spelerscontrole aan het veld vindt plaats
op het aangegeven uur.
Speelgerechtigdheid & opstelling:
Om speelgerechtigd te zijn dienen alle spelers van de ploeg in het bezit te zijn van een geldige MOVE
of Sportsticker 2022-20233 en dienen ze deze elke wedstrijd bij te hebben – net zoals hun
studenten-, personeels- of alumnikaart (zie ook algemene reglementen).
Er dienen (per ploeg) continu twee vrouwen op het veld te staan. Er kunnen dus maximum 9 heren
tegelijk op het veld staan (per team).
Indien een ploeg niet met minstens zeven spelers komt opdagen, worden de wedstrijdcijfers omgezet
in een forfaitscore (0 – 10).
Tijdens de achtste-, kwart-, halve finales en de finale kunnen geen nieuwe spelers meer opgesteld worden.
Iedere speler mag tijdens de competitie ASL Voetbal 2022-2023 slechts bij één team
aangesloten zijn.
Een ploeg die (een) faculteits- of departementsclub(s) vertegenwoordigt, mag per match maximum vijf
jokers invullen op het wedstrijdblad:
o Niet-jokers (onbeperkt op te stellen):
▪
Studenten uit de studierichting(en) die de betreffende club vertegenwoordigen
▪
Meisjes (ongeacht studierichting)
▪
Huidige sportpraeses of SOC van de betreffende club
▪
Studenten die vorig academiejaar (2021-2022) afstudeerden aan een richting die de
club vertegenwoordigt én nog legitiem een MOVE/Sportsticker kunnen kopen.
o Jokers (maximum vijf per wedstrijd):
▪
Personeelsleden of alumni (in legitiem bezit van een geldige MOVE/Sportsticker)
▪
Studenten uit een andere richting dan diegene die de betreffende club vertegenwoordigt
(dus ook praesidiumleden, met uitzondering van de sportpraeses(sen) – zoals hierboven
reeds vermeld)
Er is een spelerscontrole 10 minuten voor de start van elke wedstrijd.
Bij het opstellen van één of meerdere niet-speelgerechtigde speler(s) wordt het resultaat van de wedstrijd
omgezet in forfaitcijfers (0 – 10).
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3.

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

Andere:
Een veldgoal gescoord door een meisje, telt als twee goals! Zo moedigt de organisatie aan de
opgestelde meisjes te betrekken in het spel. Deze regel geldt ook voor stilstaande fases, maar NIET voor
penalties.
Vervanging: Spelers mogen onbeperkt en doorlopend vervangen worden, na goedkeuring van de
referee. Uitgesloten spelers komen niet terug op het terrein, ook niet voor penalties. Het is de
verantwoordelijkheid van de sportpraeses/afgevaardigde van het team om het gedrag van de spelers en
supporters te bewaken. Indien dit niet lukt, kan de organisatie beslissen om extra te sanctioneren.
Scheenbeschermers + uitrusting: Het is verplicht scheenbeschermers te dragen, uniforme
sportkledij met rugnummer, voetbalkousen (lang model) en voetbalschoenen (ijzeren toppen zijn
verboden). Het team dient al deze zaken zelf te voorzien. Indien een speler op het veld staat zonder
scheenbeschermers, is dit op eigen risico en de scheidsrechter kan beslissen om deze speler te
sanctioneren. In uiterste nood kunnen er scheenbeschermers ontleend worden bij de ASLverantwoordelijke aan het aanmeldingspunt. De speler in kwestie geeft zijn/haar ID of een ander
identificatiebewijs in ruil voor een paar scheenbeschermers. Na de wedstrijd kunnen beiden weer
uitgewisseld worden.
Thuisploeg: Dit is het team dat als eerste op het wedstrijdblad staat aangeduid. Ieder team zal
afwisselend thuis- en uitploeg zijn tijdens de poulefase.
Hesjes: Indien beide ploegen in dezelfde kleur spelen, zal de thuisploeg hesjes dragen om verwarring
te vermijden.
Wedstrijdbal: De organisatie voorziet de wedstrijdbal. De thuisploeg is verantwoordelijk voor de
wedstrijdbal. In geval de bal over de omheining vliegt, is het de thuisploeg (supporters of
sportverantwoordelijke) die deze bal dient te recupereren in het kader van Fair Play (zie de Fair Playreglementen).
Forfait:
Na goedkeuring van de kalender door alle teams (dit gebeurt in september 2022) worden wedstrijden niet
meer verzet; tenzij door academische overmacht, tenzij in onderling overleg, en dit steeds minstens
twee weken op voorhand. Er zal dan door de organisatie gekeken worden wat mogelijk is.
Forfait dient minimaal 24u op voorhand gemeld te worden aan de ASL Outdoor-verantwoordelijke
zowel via mail (asloutdoor@uasportraad.be) als via WhatsApp (0474/31 95 33). Als de melding
via één van de twee of beide kanalen te laat of zelfs niet wordt doorgegeven, zal er een deel van de
waarborg worden ingehouden.
Forfaitcijfers:
o Voor het team dat forfait geeft: 0 – 10 eindresultaat en -1 punten voor de groepsranking
o Het andere team wint met 10 – 0 en +3 punten voor de groepsranking
Forfait kan gegeven worden indien:
o Een scheidsrechter de wedstrijd moet stopzetten wegens onhandelbaar gedrag van spelers,
trainer(s) en/of supporters
o Er één of meerdere niet-speelgerechtigde speler(s) worden opgesteld
o Een team met minder dan 7 speelgerechtigde spelers komt opdagen
o De spelersbladeren niet correct, onvolledig, niet duidelijk leesbaar of te laat ingevuld worden (na
twee waarschuwingen)
o De terreinen en/of kleedkamers (vol met) vuil worden achtergelaten (na drie waarschuwingen
wordt er algemeen forfait gegeven)
Algemeen forfait:
o Indien een team algemeen forfait geeft voor de start van de competitie, zal deze club geschrapt
worden uit de rangschikking en de kalender. Er zullen dus geen punten worden toegekend voor
de poulewedstrijden van dit team. De waarborg zal volledig worden ingehouden, tenzij anders
beslist in overleg met de organisatie.
o Indien een team algemeen forfait geeft na de start van de competitie en tijdens de poulefase,
zal deze club geschrapt worden uit de rangschikking en de kalender. Er zullen geen punten
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worden toegekend voor de nog te spelen wedstrijden van dit team. De wedstrijden die reeds
door dit team gespeeld zijn, worden nietig verklaard en alle toegekende punten worden
ingetrokken. De waarborg zal volledig worden ingehouden, tenzij anders beslist in overleg met
de organisatie.

5.
Ranking:
Het volgende rankingsysteem zal gehanteerd worden om de volgorde in de poules te bepalen:
1. Punten
▪
Gewonnen wedstrijd: +3 punten
▪
Gelijkspel: +1 punt
▪
Verlies: 0 punten
▪
Forfait: -1 punt
2. Punten uit de onderlinge matchen tussen de teams die gelijk staan
3. Doelsaldo uit de matchen tussen de teams die gelijk staan
4. Doelsaldo (alle matchen)
5. Gescoorde goals (alle matchen)
6. Aantal rode kaarten
7. Aantal gele kaarten
8. Penalties (indien mogelijk)
9. Loting
6.

-

-

7.

-

-

Veiligheidsmaatregelen:
Geen geluidsoverlast op straat aan de Jan Van Rijswijcklaan (buurtbewoners): na de wedstrijd wordt
van het team en de supporters verwacht dat ze de terreinen verlaten zonder de rust van de lokale
buurtbewoners te storen.
Geen drank in de kleedkamers. Ook geen glazen aan of naast de voetbalvelden.
Er geldt een algemeen rookverbod op de Wilrijkse Pleinen (roken kan op het terras van de kantine)
De sportverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
▪
Het netjes achterlaten van het terrein (bij achterlaten van vuil kan een waarschuwing gegeven
worden of een deel van de waarborg ingehouden worden)
▪
Het netjes én tijdig achterlaten van de kleedkamers (bij het achterlaten van vuil kan een
waarschuwing gegeven worden of een deel van de waarborg ingehouden worden)
▪
Het gedrag van zijn/haar spelers en supporters
Sancties:
Kaarten:
▪
Gele kaarten worden overgedragen naar de volgende match. Een derde gele kaart tijdens de
poulefase leidt tot één match schorsing. De speler wordt geschorst voor de daaropvolgende
wedstrijd. Dit zal worden medegedeeld aan de sportverantwoordelijke van het desbetreffende
team. Als een speler op de laatste speeldag van de poulefase zijn/haar derde gele kaart krijgt,
zal hij/zij geschorst zijn voor de daaropvolgende ronde (Play-Offs of 8ste finale).
Alle gele kaarten worden geschrapt na de 8e finales. Vanaf de kwartfinales geldt volgende regel:
na twee gele kaarten volgt een schorsing voor de volgende speeldag, waardoor deze speler de
finale mist.
▪
Een speler die een rode of twee gele kaarten ontvangt, zal minstens geschorst worden voor de
volgende wedstrijd. Wat rode kaarten betreft, zal een commissie van aanwezige scheidsrechters
en leden van de organisatie beslissen over een mogelijk langere schorsing. De
sportverantwoordelijke zal hiervan binnen de 7 dagen na de betreffende wedstrijd op de hoogte
worden gesteld.
Referees:
▪
De beslissingen van de referee zijn finaal. Protest zal niet helpen!
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Heb respect voor de referees. (Verbaal) geweld tegen referees wordt niet getolereerd en zal
gesanctioneerd worden.
Puntenaftrek: na één waarschuwing kan de organisatie een team strafpunten geven indien herhaalde
overlast.
Bij gewelddadig gedrag of herhaalde overlast kan de organisatie besluiten een speler of een team te
schorsen van de competitie. Indien een team geschorst wordt, staat dit gelijk met een algemeen forfait
(zie hierboven).
▪

-

8.

-

-

-

9.

Extra:
Opwarmingsballen dienen zelf meegebracht te worden.
De kleedkamers worden een halfuur na de wedstrijd gesloten. Na de laatste wedstrijd sluiten de
kleedkamers om 23:30u. De sportpraeses is verantwoordelijk dat de kleedkamers op tijd en netjes worden
achtergelaten.
Eigen drinkwater voor de spelers dient meegebracht te worden. Flessen kunnen aan de kraan gevuld
worden (drinkbaar water).
Ijzeren toppen zijn verboden.
Er wordt géén afval achtergelaten aan de velden (gebruik de vuilbakken). Er is ook géén glas en
sigarettenpeuken toegestaan op en rond de kunstgrasvelden. Na drie waarschuwingen kan er een forfait
toegekend worden (zie hierboven).
De sportverantwoordelijke zorgt met de hulp van het praesidium van de club dat de velden en
supporterszone proper worden achtergelaten.
Supporters blijven achter de hekken. Er worden maximaal drie niet-spelers in de dug-out op het veld
toegelaten.
Vanaf de kwartfinales worden voor elke match de clubliederen van de betrokken ploegen gezongen
(eerste strofe).
Het aanmeldingspunt voor de sportverantwoordelijke en de teams bevindt zich in de cafetaria van de
Antwerp Rugby Club (ARC).

Contactgegevens organisatie

Uitslagen & communicatie: Facebookgroep “ASL Voetbal 2022-2023”
Vragen? Suggesties? Opmerkingen? (Officiële) Klachten?
www.sportsticker.be/asl en http://sportuantwerpen.be/asl/ – info@sportsticker.be
Sportsticker:
Stijn LEMMENS – 0474 31 95 33 – mailto:stijn@sportsticker.be
UA Sportraad:
Vincent VAN REETH – vincent.vanreeth@uasportraad.be
Arbitrage:
Nemo VAN HOOF – mailto:asloutdoor@uasportraad.be
Meldingen & klachten:
mailto:asloutdoor@uasportraad.be
Door de inschrijving en betaling van de waarborg ASL Voetbal 2022-2023 wordt er automatisch akkoord gegaan
met deze reglementen.
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