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REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE BASKETBAL
Het competitiereglement basketbal is een onderdeel van het Sporttechnisch reglement van
inwendige orde basketbal (SRIO Basketbal).
Het volledige SRIO is te raadplegen via de website of op te vragen bij het Sporta-secretariaat.

HOOFDSTUK 5 REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE BASKETBAL
Art. 5.1.Algemeen reglement
Art. 5.1.1.
Terminologie
- Speler: de term ‘speler’ gebruikt in de reglementen is zowel toepasselijk op de
spelers(s) als op de speelster(s), de dames, de heren, de jeugd,…
-

Verantwoordelijke: de benaming verantwoordelijke is zowel toepasselijk op de
ploegverantwoordelijke als op de trainer.

Art. 5.1.2
Competitiereglement basketbal
a) Puntentelling: 3/2/1/0
Winnen:
3 punten
Gelijkspel:
2 punten
Verliezen:
1 punt
Forfait:
0 punten
De klassering van de ploegen wordt bepaald op grond van het totaal aantal behaalde
punten, overeenkomstig hun gewonnen, gelijkgespeelde en verloren wedstrijden.
Bij ploegen die voor enkelvoudige competitie kiezen, zoals bijvoorbeeld in de
veteranencompetitie, zal het aantal behaalde punten telkens vermenigvuldigd worden met
de correcte ratio van het aantal te spelen wedstrijden (vb x13/7).
Ook bij een ongelijk aantal wedstrijden opgenomen in de kalender zal telkens de ratio
genomen worden van het meest voorkomende aantal wedstrijden in deze reeks
Als twee ploegen gelijk eindigen in de klassering, dan bepaalt het resultaat van de onderling
gespeelde wedstrijd de eindklassering. In geval dat het doelgemiddelde van de onderling
gespeelde wedstrijden tussen beide ploegen gelijk is, dan wordt de volgorde bepaald door
het doelgemiddelde van alle door hun beide gespeelde wedstrijden in hun reeks.
Indien meer dan twee ploegen op gelijke hoogte staan, dan wordt een tweede klassering
gemaakt waarbij alleen gelet wordt op de resultaten van de onderling gespeelde
wedstrijden van de betrokken ploegen tegen elkaar. In het geval dat er nog steeds ploegen
gelijk staan in deze tweede klassering, dan zal het gemiddelde (door deling) in beschouwing
worden betrokken, waarbij alleen de resultaten van de onderling gespeelde wedstrijden
tussen de betrokken ploegen zullen meetellen. Staan er dan nog twee ploegen op gelijke
hoogte dan wordt de volgorde bepaald door het GEMIDDELDE van alle wedstrijden van de
betrokken ploegen in hun reeks.
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b) Wedstrijdtafel:
Het wedstrijdblad wordt ingevuld door de bezoekende ploeg, de klok wordt gedaan door de
thuisploeg. Omwisseling is mogelijk mits onderling akkoord.
Alle tafelmedewerkers dienen aangesloten te zijn bij Sporta indien ze niet verzekerd zijn via
een andere verzekering. Indien nodig kan ook een dagverzekering aangevraagd worden voor
deze personen.
c) Clubkleuren:
De thuisploeg voorziet een andere kleur bij gelijkheid van kleuren van uitrusting.
d) Scheidsrechter:
De thuisploeg zorgt voor een scheidsrechter en staat in voor de tussen hen overeengekomen
onkostenvergoeding.
Clubs bezorgen bij inschrijving naam/adres/email/telefoon van hun scheidsrechter(s) aan
Sporta-federatie afdeling Basketbal.
Op vrijwillige basis, mits akkoord van de betrokken scheidsrechter kan deze een andere
wedstrijd bij een andere club leiden tegen afgesproken vergoeding + verplaatsing
De scheidsrechter is verplicht een verslag op te maken bij onregelmatigheden (ook
eventuele gelegenheidsscheidsrechters zijn hiertoe verplicht) en dit maximum 7 dagen na de
wedstrijd aan het secretariaat te bezorgen.
Het is toegestaan voor de thuisploeg om een tweede scheidsrechter te voorzien. Het
aftekenen van het wedstrijdblad gebeurt echter door één scheidsrechter.
Scheidrechters dienen aangesloten te zijn bij Sporta, tenzij ze verzekerd zijn via een andere
verzekering (door te geven bij welke).
e) Wedstrijdblad:
- De spelers/speelsters, vermeld op het officiële wedstrijdblad, moeten in het
bezit zijn van een geldige lidkaart voor het lopende seizoen. Deze lidkaarten
moeten voorgelegd worden aan de scheidsrechter.
- De namen en lidnummers worden vermeld op het wedstrijdblad. Op het
wedstrijdblad dient eveneens het wedstrijdnummer (= nummer dat voor de
wedstrijd staat in het kalenderboekje ) vermeld te worden.
- Wedstrijduitslagen dienen binnen de 48u volgend op de wedstrijd naar het
secretariaat gemaild/gefaxt/getelefoneerd te worden.
- Het wedstrijdblad dient ten laatste 1 week na de wedstrijd correct ingevuld
opgestuurd te worden met de post of doorgemaild te worden naar
basketbal@sporta.be
- Indien er 15 dagen na de wedstrijd nog steeds geen uitslag binnen is wordt
automatisch een forfaitscore toegekend aan de thuisploeg.
- Ook de bezoekende ploegen dienen de wedstrijdbladen te bewaren en op
het einde van het seizoen in te sturen (eventueel kopie).
- Bij schorsing van een wedstrijd wordt een verslag van de scheidsrechter
verwacht.
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f) Verplaatsen wedstrijd:
- Uitstel van een wedstrijd dient minstens 24u op voorhand gemeld te worden
aan het secretariaat en de tegenstander.
- Een nieuwe datum wordt voorgesteld door de uitstellende ploeg.
- De uitgestelde wedstrijd moet gespeeld worden binnen 20 werkdagen na de
oorspronkelijke datum, zo niet wordt een forfaitscore toegekend in het
nadeel van de uitstellende club
Indien een wedstrijd wordt afgelast door de federatie, bijvoorbeeld door sneeuwval, wordt
door de federatie initiatief genomen om een nieuwe datum vast te leggen in samenspraak
met de thuisploeg. Indien men niet tot een compromis komt zal de federatie de wedstrijd op
een vastgestelde datum laten plaatsvinden, eventueel op vastgelegde locatie.
Een wedstrijd zal enkel afgelast worden indien dit door de Basketbalbond ook gebeurt.

g) Boetes:
- Afwezigheid van de thuisploeg : € 20
- Afwezigheid van de bezoekers: € 20
Deze boetes worden doorgestort naar de gedupeerde club en worden enkel toegekend
indien men 24u voor aanvang van de wedstrijd niet verwittigd heeft aan de tegenstander én
het Sporta secretariaat (per email of telefoon).
h) Samenstelling ploegen:
Indien een club meer dan één ploeg inschrijft in de competitie blijft de samenstelling van de
ploegen gelijk vanaf het moment dat de eerste wedstrijd gespeeld is.
i) Wedstrijd
- Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de FIBA –Reglementen,
uitgezonderd enkele specifieke regelingen voor BB4FUN en
veteranencompetitie.
- Bij gelijke stand worden geen verlengingen gespeeld.
- De algemeen geldende regel:
- 4 X 10 minuten met stopklok, per periode 1 time-out per ploeg, laatste
periode 2 time- outs per ploeg
- Tussen 2 perioden: 2 minuten rust, tussen 2de en 3de periode: 10 minuten
rust
- De 24 seconden regel wordt niet toegepast, de 3 seconden regel geldt vanaf
pupillen (rekening houdende met het niveau van de speler(s)).
- Vijf persoonlijke fouten per wedstrijd ,4 ploegfouten per quarter
- Vanaf 5de ploegfout in elk quarter: 2 vrijworpen
- Microben en Benjamins spelen op lage ringen met bal nr. 5
- Pupillen spelen op hoge ringen met bal nr. 5
- Vanaf miniemen wordt gespeeld op hoge ringen met bal nr. 7
- Dames vanaf miniemen spelen met bal nr. 6
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j) Aanvulling reglement BB4FUN
Elke ploeg is verplicht te verdedigen in een Man to Man defence. Een zone verdediging is
niet toegestaan.
Voor de categorieën premicroben, microben en benjamins gelden enkele uitzonderingen op
de algemene FIBA reglementering:
Premicroben en Microben:
- De premicroben en microben spelen 8 periodes van 4’ met chronostop.
- Vrije worpen dienen van achter de stippellijn genomen te worden of verder
achteruit.
- Na elke quarter (d.i. 2 speelperiodes van 4’) wordt de score terug op 0 gezet.
Een ploeg die een quarter wint, krijgt 3 punten toegewezen. Een ploeg die
een quarter verliest, krijgt 1 punt toegewezen. Als de score gelijk is krijgen
beide ploegen 2 punten.
- De ploeg die het meeste aantal punten totaliseert op het einde van de 4
quarters, wint de wedstrijd.
- Elke score, met uitzondering van de vrije worp, telt voor 2 punten, zelfs
indien er gescoord wordt van achter de 3-punterlijn. Bij een vrije worp wordt
er één punt gescoord.
- Vervangingen: principe van de ‘slang’!
Spelers komen op het terrein volgens de aangenomen volgorde op het
wedstrijdblad. Men mag starten vanaf eender welk nummer op het wedstrijdblad,
maar na de eerste 4 minuten speeltijd komen de volgende 5 spelers (volgens de
volgorde van het wedstrijdblad) op het terrein. Deze regel geldt voor de ganse
wedstrijd.
Bij eliminatie van een speler (door kwetsuur of foutenlast) schuift de volgorde van
de opstelling automatisch één speler op.
Uitzondering:
Alleen indien 10 spelers op het wedstrijdblad genoteerd staan (en ook aanwezig zijn
bij het begin van de wedstrijd) mag men tijdens de rust de startplaats van ‘de slang’
wijzigen, om te voorkomen dat steeds dezelfde ploeg samen speelt.
Benjamins
- De Benjamins spelen 4 quarters van 10’ met chronostop.
- Vrije worpen dienen van achter de vrije worplijn genomen te worden,
rekening houdende met het niveau van de speler.
- Elke speler, ingeschreven op het wedstrijdblad, moet gespeeld en gerust
hebben.
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k) aanvulling reglement veteranencompetitie
Bij elke wedstrijd mag steeds één speler aanwezig zijn die jonger is dan 30 jaar. Indien twee
of drie spelers een te jonge leeftijd hebben dient de tegenstander hiervoor zijn akkoord te
tekenen bij het onderdeel ‘opmerkingen’ op het wedstrijdblad. Méér dan drie spelers jonger
dan 30 jaar worden nooit toegelaten.
Op het einde van het seizoen wordt de fairplay-beker uitgereikt aan de ploeg die over het
ganse seizoen het minst aantal persoonlijke fouten liet optekenen.

Art. 5.1.4

Scheidsrechtersreglement basketbal

a) De thuisploeg van elke wedstrijd zorgt voor een scheidsrechter en staat in voor de
tussen hen overeengekomen onkostenvergoeding. De contactgegevens van de
clubscheidsrechter (naam/adres/email/telefoon) worden bij de start van het
seizoen doorgegeven aan het Sporta- secretariaat. Uiteraard kan deze bij verlet
vervangen worden door iemand anders.
b) De clubscheidsrechter kan mits akkoord ook ingezet worden voor een wedstrijd bij
een andere club, tegen normale vergoeding + verplaatsing
c) Het is toegestaan voor de thuisploeg om een tweede scheidsrechter te voorzien.
Het aftekenen van het wedstrijdblad gebeurt echter door één scheidsrechter.
d) Scheidsrechters dienen aangesloten te zijn bij Sporta, tenzij zij verzekerd zijn via
een andere verzekering (op voorhand door te geven bij welke)
e) Als een scheidsrechter wegens onvoorziene omstandigheden zich niet kan
begeven naar de plaats van de wedstrijd, gelieve dan het Sporta-secretariaat
(03/286 58 23 - tijdens kantooruren) en de clubverantwoordelijke te verwittigen.
f) De scheidsrechters worden verzocht het logo van de federatie te dragen tijdens de
wedstrijden. Dit is te verkrijgen op het secretariaat.
g) De scheidsrechters paraferen de op het wedstrijdblad vermelde lidnummers
waarvan een lidkaart is voorgelegd.
h) Uitgesloten spelers, gekwetste spelers: naam vermelden op het
wedstrijdformulier.
i) De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen van F.I.B.A.
(met uitzonderingen beschreven in het BB4FUN-reglement). Bij gelijke stand
worden er geen verlengingen meer gespeeld.
j) De scheidsrechters dienen er extra op toe te zien dat er in BB4FUN wedstrijden
geen zoneverdediging wordt toegepast, maar de man-to-man in alle categorieën.
k) De scheidsrechter is verplicht een verslag op te maken bij onregelmatigheden en
dit ten laatste 1 week na de wedstrijd aan het secretariaat te bezorgen.
De club dient dit reglement aan de aangeduide scheidsrechter te overhandigen
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Art. 5.2

Boetes
- Afwezigheid van de thuisploeg : € 20
- Afwezigheid van de bezoekers: € 20

Deze boetes worden doorgestort naar de gedupeerde club en worden enkel toegekend
indien men 24u voor aanvang van de wedstrijd niet verwittigd heeft aan de tegenstander én
het Sporta secretariaat (per email of telefoon).

HOOFDSTUK 6 COMPETITIEVORMEN
Art. 6.1
Veteranencompetitie
Art 6.1.1.
Doel van de competitie
Deze recreatieve competitie biedt spelers de kans om op een ontspannen manier te
basketten in competitieverband. Het is een ideale manier om voeling te behouden met de
Basketbalwereld. Veteraan ben je bij onze afdeling Basketbal vanaf 30 jaar. Clubleden,
trainers, ouders, liefhebbers,... die interesse hebben in een recreatieve competitie kunnen
zich inschrijven.
De veteranencompetitie gaat begin oktober van start.
Art. 6.1.2.
Leeftijdscategorieën
Alle spelers vanaf 30 jaar worden toegelaten in de veteranencompetitie
Art. 6.1.3.
Reglement
Zie competitiereglement
Art 6.1.4.
Uitslagen
De uitslagen van de veteranencompetitie worden opgesteld door de Sporta-consulent
Basketbal volgens de regels van het competitiereglement.
Deze verschijnen wekelijks op de Sporta-website.
Art. 6.2
BB4FUN
Art 6.2.1.
Doel van de competitie
Het opzet van deze recreatieve jeugdontmoetingen voor Basketbal is om jeugdspelers, die
om verscheidene redenen (tijdsgebrek, te grote groep, minder talent,…) niet kunnen of niet
wensen deel te nemen aan de reguliere Basketbalcompetitie, een alternatief aan te beiden
dat afgestemd is op hun behoeften.
Daarom werd de BB4FUN-competitie opgericht waar, rekening houdend met de
deelnemende ploegen, een aantal heen- en terugwedstrijden worden gespeeld in de vorm
van tornooien. Het seizoen loopt van oktober tot mei en start en eindigt telkens met een
algemeen start- en eindtornooi. Voor alle jeugdcategorieën (van microben tot juniors) zijn er
actieve tornooidagen waar tevens gemengde of meisjesploegen kunnen meespelen.
Sporta aanziet deze recreatieve ontmoetingen als een ideale leerschool voor de jeugdspelers
in de eerste plaats, maar daarbuiten ook voor de trainers én scheidsrechters.
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Omdat wij van mening zijn dat gekwalificeerd niet altijd gelijk staat aan gemotiveerd,
worden onze coaches en scheidsrechters niet verplicht over een diploma te beschikken. We
moedigen hen natuurlijk wel aan om gepaste opleidingen te volgen.
Art. 6.2.2.

Leeftijdscategorieën

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan per categorie een reeks opgesteld worden. De
leeftijdscategorieën voor het seizoen 2013/2014 zijn:
JONGENS
U21(Junioren)
U18 (Cadetten)
U16 (Miniemen)
U14 (Pupillen)
U12 (Benjamins)
U10 (Microben)

01-01-1993
01-01-1996
01-01-1998
01-01-2000
01-01-2002
01-01-2004

31-12-1995
31-12-1997
31-12-1999
31-12-2001
31-12-2003
31-12-2005

MEISJES
U19 (Cadetten)
U16 (Miniemen)
U14 (Pupillen)
U12 (Benjamins)
U10 (Microben)

01-01-1995
01-01-1998
01-01-2000
01-01-2002
01-01-2004

31-12-1997
31-12-1999
31-12-2001
31-12-2003
31-12-2005

Art. 6.2.3.
Reglement
Zie competitiereglement
Art 6.2.4.
Uitslag
De uitslagen van de BB4FUN tornooicompetitie worden verzameld door de Sporta-consulent
Basketbal.
Deze verschijnen op regelmatige basis op de Sporta-website en in de nieuwsbrieven.
Art 6.3
Tornooien
Jaarlijks worden een aantal tornooien georganiseerd die openstaan voor alle
geïnteresseerde ploegen (ook niet-leden).
Voor BB4FUN is er een starttornooi bij het begin van het seizoen en een eindtornooi op het
einde van het seizoen. De indeling van poules, het wedstrijdschema, de wedstrijdvorm en de
reglementen zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd en elke deelnemer ontvangt een medaille.
Ook voor de veteranen kan een jaarlijks tornooi ingericht worden.
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