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Het Speelreglement 
 

Hoofdstuk 1: Het competitiebeheer 
 

Het competitiemanagement powerchair hockey van Parantee-Psylos is verantwoordelijk 

voor het competitiebeheer. 

 

Artikel 1.1. – Taken competitiemanagement 

1.1.1. Het competitiemanagement houdt toezicht op het uitvoeren van de volgende 

taken: 

 

1. vóór 15 augustus de definitieve kalender samenstellen  

2. vóór 1 september de blanco teamopgave verzenden naar de clubs 

3. regelt de eventuele kalenderwijzigingen 

4. duidt de scheidsrechters aan 

5. controleert de lidmaatschappen (en classificaties) van de spelers op de 

teamopgave  

6. het opstellen van de teamstatus van elke ploeg en deze voor het begin van de 

competitie aan de clubs bezorgen  

 

Hoofdstuk 2: De administratieve verrichtingen 
 

Artikel 2.1. – Speelgerechtigd lid  

2.1.1. Een persoon is speelgerechtigd lid wanneer zijn lidmaatschap in orde is en op de 

teamstatus vermeld staat. Voor de superleague moet de speler ook een geldige 

classificatie hebben. 

 

Artikel 2.2. – Teamopgave & Teamstatus 

2.2.1. Bij de aanvang van elk nieuw seizoen geeft een aan de competitie deelnemende 

club aan het Parantee-Psylossecretariaat een teamopgave door. Het 

competitiemanagement stelt per ploeg een teamstatus op. Die bevat volgende gegevens: 

de identificatie van de sporters (naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit), de 

desbetreffende competitie (Superleague, 1ste -, 2de -, 3de klasse), de datum van publicatie 

en de classificatie van de sporters op de teamstatus van de superleague. 

 

2.2.2. Op de teamopgave worden de betere spelers ingedeeld in de hoogst mogelijke 

reeks, ... en tot slot de spelers met de minste kwaliteiten in het team dat in de laagste 

reeks speelt. Spelers die opgeroepen worden voor het nationaal team worden geacht in 

de hoogst mogelijke reeks te worden ingedeeld. Hiervoor rekent het 

competitiemanagement op de fairplay van de clubs. Een teamopgave kan geweigerd 

worden als het competitiemanagement niet akkoord is met de indeling van de spelers per 

ploeg. Een teamopgave kan ook geweigerd worden als een speler op de teamopgave van 

verschillende teams van eenzelfde club staat. Zolang de teamopgave niet goedgekeurd is 

en op de website van Parantee-Psylos staat, wordt de betreffende ploeg gestraft met een 

forfait (zie art. 3.2.). 

 

2.2.3. De spelers die op de teamopgave niet bij de eerste vijf spelers voor de 

superleague en 1ste klasse en eerste vier spelers voor de 2de – en 3de klasse staan mogen 
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wedstrijdritme opdoen in het eerstvolgende lager geclassificeerde team. In geen enkel 

ander geval mag een speler aantreden in een lagere klasse. Gebeurt dit wel, wordt de 

betreffende ploeg gestraft met een forfait (zie art. 3.2.). 

 

2.2.4. De speler uit de lagere klassen mogen deelnemen in de hogere klassen. Opgelet 

want bij deelname in de superleague moeten de spelers een classificatie hebben. 

 

2.2.5. Indien een club een speler wil toevoegen aan de teamstatus, dan kan dat op 

voorwaarde dat deze een geldig lidmaatschap en classificatie voor de superleague kan 

voorleggen. Toevoegingen/wijzigingen aan de teamstatus worden uitsluitend gedaan 

door het Parantee-Psylossecretariaat.  

 

2.2.6. Het niet voorleggen van de geldige teamstatus (meest recente versie steeds terug 

te vinden op de website van Parantee-Psylos) wordt gesanctioneerd met een forfait (zie 

art. 3.2.) 

 

2.2.7. Een speler kan maar voor één team aantreden tijdens een competitiedag. 

Wanneer een speler voor meerdere teams tijdens één wedstrijddag uitkomt, dan wordt 

de betreffende ploeg gestraft met een forfait (zie art. 3.2.). 

 

2.2.8. Er mag één not eligible (NE) speler per team(status) deelnemen aan de 

superleague. Dit op voorwaarde dat de spelers vijf punten krijgt, de speler bij de eerste 

vijf op de teamstatus geplaatst wordt en het totaal van maximaal 11 punten per team 

behouden blijft. 

Artikel 2.3. – Ten onrechte opgestelde speler  

2.3.1. Wanneer een club in één van zijn ploegen een speler opstelt die niet regulier bij 

die club of bij de liga Parantee-Psylos is ingeschreven, geen geldige classificatie heeft 

voor de superleague en/of niet op de teamstatus vermeld staat, dan wordt de 

betreffende ploeg gestraft met een forfait (zie art. 3.2.).  

 

Hoofdstuk 3: De competitie 
 

Artikel 3.1. – Rangschikking 

3.1.1. In de nationale competitie krijgt men drie punten bij winst, één punt bij gelijk spel 

en nul punten bij verlies.  

 

3.1.2. Voor het bepalen van de eindstand gelden de volgende criteria: eerst het hoogste 

aantal wedstrijdpunten, dan de stand onderlinge duels, daarna het doelpuntensaldo van 

de onderlinge duels, vervolgens het hoogste doelpuntensaldo en tot slot het hoogste 

aantal gemaakte doelpunten.  

 

3.1.3. Aan het eind van het seizoen promoveert de winnaar van de 1ste -, 2de - en 3de 

klasse naar de hogere klasse. De laatste van de superleague, 1ste - en 2de klasse 

degradeert naar de lager klasse. Tenzij het competitiemanagement hier anders over 

beslist. 

Artikel 3.2. – Forfait 

3.2.1. Een forfait betekent de wedstrijd verliezen met 0-10 en 0 punten voor de 

rangschikking krijgen. 

 

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=429&lang=1
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Artikel 3.3. – Minimum aantal spelers 

3.3.1. In 1ste klasse en superleague moeten er minimum vier spelers op het veld staan 

om een wedstrijd te kunnen starten. In superleague telt de afwezige speler als 1 punt en 

mogen de andere vier spelers dus samen max. 10 punten bedragen. In 2de klasse 

moeten er minimum drie spelers zijn om een wedstrijd te kunnen starten. 


