AFSPRAKEN WEST-VLAAMSE COMPETITIE 2010

1. Doel en Principes
Wat ?
Een competitie in West-Vlaanderen,
Gespreid over een kalenderjaar,
Volgens min of meer vaste regels,
Waarbij de winnaar de titel “Open Westvlaams Kampioen” krijgt.

Doel ?
Organisatoren van touwtrektornooien helpen door een aantal ploegen te engageren. Bijgevolg
de touwtreksport meer uitstraling geven. Extra persbelangstelling zoeken door het interregionale karakter van deze competitie. Op langere termijn nieuwe ploegen aantrekken,
doordat er meer kwalitatieve tornooien zijn.
Met andere woorden een schaalvergroting van de touwtreksport in en rond West-Vlaanderen.

Principes ?
Geen verplichtingen tot deelname.
Geringe bijdragen en weinig extra werk voor de competitie en zo weinig mogelijk bemoeien
met de organisatie van het tornooi.

2. Sportief
a) Wie doet mee ?
Ploegen moeten voor het eerste tornooi hun inschrijvingsgeld hebben betaald op reknr
476-8142571-95 met vermelding ploegnaam. Aansluiten na het begin van de Competitie
kan niet meer !
Ploegen mogen wel van buiten de Provincie komen.
Het betalen van de deelname houdt geen overeenkomst betreffende verzekering,
aansprakelijkheid,… of dergelijke meer in. Betaling leidt enkel tot het bijhouden van de stand
en een regelmatige briefing.
b) Puntenverdeling
-De punten worden altijd toegekend vOOr de eventuele kruisfinales.
Als de organisator VOOR de eerste trek niets heeft omgeroepen, worden er kruis.- en
finales getrokken voor de dagoverwinning. De organisator mag zelf beslissen geen
(kruis-)finales te trekken, maar moet dat dus VOORAF duidelijk communiceren.
-Per tornooi krijgt elke competitieploeg het totale aantal punten dat hij die dag
behaalde, vermeerderd met datzelfde totaal van de punten die de best-geklasseerde
COMPETITIEPLOEG uit elke onderliggende klasse haalde.
-De organisator probeert eventuele poules (=zelfde klasse) te vermijden door, in overleg
met de betrokken ploegen en de competitie-organisator, de ploegen in verschillende
klasses in te delen. (Inzonderheid van toepassing in Damme en Houtave). Indien er toch

meerdere poules in dezelfde klasse zijn, worden alle behaalde punten in deze poules
vermenigvuldigd met het aantal poules. (We gaan er wel van uit dat er niet meer dan 2
poules in een klasse kunnen zijn, anders heeft de organisator zijn werk niet goed
gedaan.)
Ter info : Een ploeg uit een hogere klasse krijgt in het geval van meerdere poules in een
lagere klasse, dan ook het vermenigvuldigde aantal punten van de hoogstgeklasseerde
uit die onderliggende klasse bijgeteld.
Als er een klasse is waarin geen competitieploegen zaten, levert deze klasse dus geen
extra punten op.
(Voorbeeld op laatste blad)
Meerdere ploegen kunnen hetzelfde aantal punten hebben : Er zijn na de reguliere
wedstrijden geen extra trekken me er voor de “dagpunten”.
-Indien de competitieploegen om organisatorische redenen in poules moeten worden
opgedeeld, hebben de ploegen het recht bij de pouleverdeling aanwezig te zijn.
Indien een ploeg vroegtijdig een tornooi verlaat, krijgt ze toch nog de al behaalde punten.
Indien een ploeg niet aanwezig is, krijgt ze geen punten.

c) Eindklassement
Indien meerdere ploegen hetzelfde aantal punten hebben op het einde van de competitie,
Worden alle punten van de onderlinge duels vergeleken door de punten van alle
onderlinge duels op te tellen. De ploeg met het betere onderlinge puntenaantal uit de
duels krijgt een eindplaats voor de andere.
Als gelijk : het onderlinge duel van het laatste tornooi telt,
Als gelijk : onderlinge duel van het voorlaatste tornooi telt,…
Enz.
Is er dan nog geen winnaar : extra trek “best of three” na laatste tornooi indien het om
de eerste plaats gaat (Getraind OF eerste plaats Recreant). Zoniet delen de ploegen de
desbetreffende plaats.
De ploegen die aan deze beslissende tre k meedoen mogen opnieuw worden
samengesteld, maar er mogen geen trekkers uit andere competitieploegen in staan.
d)Bijhouden van de punten
De ploegen kunnen via geert.versieck@telenet.be hun emailadres(sen) doorgeven, zij worden
na elk tornooi per mail op de hoogte gehouden van de tussenstand.
Er is ook een webpage : http://west.touwtrekken.be/
De West-Vlaams Kampioen krijgt een wisselbeker mee. Als een ploeg deze 3 jaar na mekaar
wint, blijft deze beker definitief in zijn bezit.

3. Organisatie van de tornooien
Het inschrijvingsgeld van de competitieploegen wordt vooraf centraal verzameld, als de
organisator de afspraken nakomt wordt de helft van het inschrijvingsbedrag van de
aanwezige competitieploegen aan hen overgemaakt.

Ondanks ons principe van beperkte inmenging verwachten we toch volgende van de
organisatoren :
TORNOOIEN
-De organisator dient de ploegen uit te nodigen per brief, op de kalender staan is niet
voldoende.
-Aangepast touwtrekschoeisel is altijd toegelaten bij Getrainden (en Gevorderde n). Als
de organisator niets op de uitnodiging heeft gemeld, is het ook toegelaten bij de
recreanten. Het niet eventuele niet-toelaten moet ook op het online -inschrijfformulier
staan.
-De inschrijvingsgelden verzamelen van competitieploegen gebeurt voor be gin seizoen en
centraal dr de competie-organisatie. Ploegen betalen voor alle competitietornooien
ongeacht hun eventuele deelname. (5€ per BTB-ploeg per tornooi, 10€ vr ntaangeslotenen per tornooi, indien een vereniging met een tweede team aan de competitie
deelneemt is de prijs ook 5€ per tornooi, ongeacht eventuele aansluiting.)
-Zij voorzien in degelijke wedstrijdleiding. Met overdracht van de punten en de duels aan de
competitie-organisator, in het geval de wedstrijd niet dr BTB-wedstrijdleiding wordt geleid.
(In het andere geval regelen de BTB-officials deze overdracht.)
-Het tornooi verloopt volgens het 3-puntensysteem
-Ten laatste bij het begin van het tornooi moeten de ploegen ingelicht worden of er al dan niet
(gekruiste) finales zullen worden getrokken.
-De competitieploegen moeten door de organisator gestempeld worden, zodat iedere trekker
slechts voor 1 competitieploeg kan aantreden.
-Het tornooi wordt altijd ingericht op zon- of feestdagen, in de namiddag.
-De Getrainden-klasse start altijd om 13.30u. Hiervoor zijn de ploegen aanwezig om 13u
en Gestempeld om 13.15u. Bijstempelen kan wel.
-De organisator doet een beroep op een externe EHBO-dienst (vb Rode Kruis, Vlaams
Kruis,…)
PLOEGEN
-In navolging van de gewoonte-regels mag een team 3 Dames ipv 2 Heren opstellen.
Dus : 3D+4H of 6D+2H of 9D.
Alsook mogen de teams 4 Jongeren opstellen ipv 3 Heren.
Dus : 4J+3H of 8J
De beide vorige regels mogen worden gecombineerd maar de weging (2H=3d, 3H=4J) mag
nooit in het voordeel van de ploeg worden afgerond. Vb 3J opstellen heeft géén voordeel.
Jeugdtrekkers moeten hun leeftijd kunnen bewijzen aan de hand van een
identiteitskaart of evenwaardig.
-Men is Jeugd-trekker tot en met het jaar waarin men 18 wordt/is geworden.
-Gemengde ploegen : jeugdtrekkers worden op BEIDE HANDEN GESTEMPELD.
Iedere jeugdploeg wordt tijdens een tornooi minstens 1 maal gecontroleerd (aan touw)
door official. Dit gebeurt op initiatief van wedstrijdleiding, NIET op initiatief van
andere ploeg. Hoofdofficial kan deze taak wel doorgeven aan iemand van de organisatie
(tijdsgebrek,...) maar hoofdofficial beslist over moment van de controle.
Omdat dit vorig jaar niet werd toegepast, licht de wedstrijdleiding mij achteraf in, in
welke wedstrijd de ploeg werd gecontroleerd.

-In de Getraindenklasse is er een uitzondering voorzien voor extreem lichte ploegen : zij
mogen aanvullen, ongeacht het aantal personen, tot 550kg (niet 550komma…). Weging
en vervanging gebeurt conform TWIF-regels : wegen in zedelijke kledij, slechts
eenmalige vervanging tussen 2 wedstrijden aanmelden bij wedstrijdtafel, vervanger
moet lichter zijn, ditmaal gewogen in trekkledij). Zij mogen echter GEEN doorlopende
vervangers hebben.
Vanaf seizoen 2010 geldt dit ook voor de andere klassen.
-Indien een ploeg nog slechts me t 5 trekkers is (vb blessures) rekenen we weliswaar op de
fairplay van de anderenom ook maar met 5 te trekken. Toch heeft iedere ploeg het recht om
toch met 6 te trekken, tenzij dit door de organisator uitdrukkelijk en voor het begin van het
tornooi werd verboden. Komt een ploeg slechts met 5 trekkers toe is het NIET de
bedoeling dat de tegenstander iemand weglaat. Desgevallend kan het 5-tal beslissen om
met 5 in een lagere klasse mee te doen tegen zes dus .
-

Een ploeg moet met minstens 3 trekkers aanwezig zijn die al eerder bij hen hebben
getrokken, een wildvreemde ploeg onder een competitienaam inschrijven kan dus niet.
Een ploeg wordt verondersteld naar elk tornooi te komen, ze hoeven dus niet meer
expliciet in te schrijven. Ze moeten integendeel laten weten als ze NIET komen. (Of
ook als ze met een extra ploeg komen).

Voorbeeld dagklassement :
Getraind :

Gevorderd :

Recreant :

De eikeltjes
18pt
De Stove (PCW)
15pt
KLoJo’s (PCW)
14pt
…
De mini-eikeltjes
15pt
Versieck 2 (PCW)
12pt
…
…
KLJ Ruiselede 2 (PCW) 18pt
…

Beginnelingen : De frigo’s
9pt
+GEEN COMP-PLOEGEN

ð De Stove : 15+12+18+/ = 45pt

