GEMENGDE IC-BVV AC 2023
De Interclub en Beker van Vlaanderen AC 2023 zal gemengd georganiseerd worden op basis
van de resultaten uit 2022.

Procedure samenstelling reeksen:
Principe
De mannen- en vrouwenploegen zullen een bepaald aantal punten krijgen op basis van hun
uitslag in 2022. De punten van de mannen- en vrouwenploeg wordt opgeteld om zo tot een
gezamenlijk klassement te komen. Daarna worden de ploegen verdeeld per divisie (2
nationale reeksen, Vlaamse reeksen en Waalse reeksen) op basis van hun puntentotaal.
Praktisch
Na de definitieve uitslag van de Interclub en Beker van Vlaanderen zullen volgende punten
toegekend worden aan de ploegen:
• In de nationale reeks (Ere-KBAB), krijgt de winnaar 1 punt, de tweede 2 punten,
enzovoort tem de twaalfde die 12 punten krijgt.
• Voor de lagere reeksen, de kampioen VAL en LBFA krijgen 13 punten, verder, gezien
het aantal Vlaamse en Waalse ploegen:
o Vermeerdering van 1 punt voor Vlaamse clubs (de tweede uit Ere-VAL krijgt
dus 14 punten, de derde 15 punten, enzovoort).
o Vermeerdering van 1,5 punten voor Waalse clubs (de tweede uit Elite-LBFA
krijgt dus 14,5, de derde 16 enzovoort).
Indien een club in 2022 slechts deelnam bij OF de mannen OF de vrouwen, krijgt zij hetzelfde
aantal punten als bij forfait voor die ‘afwezige’ ploeg, zijnde 75 punten.
In geval van een gelijk aantal punten zal de hoogste plaats toegewezen worden aan de ploeg
die bij de vrouwen of mannen de hoogste plaats heeft behaald.
Als het dan nog gelijk is zal de hoogste plaats toegewezen worden aan de ploeg die de meeste
eerste plaatsen heeft behaald. Bij verdere gelijkstand wordt rekening gehouden met het
grootst aantal tweede plaatsen, enzovoort.
Wanneer alle ploegen verdeeld zijn op basis van hun totale toegewezen punten bij mannen én
vrouwen:
• de acht beste ploegen (Vlaamse/Waalse) die het minste punten hebben verzameld
komen uit in de Super League (nationale reeks);
• de volgende acht ploegen (Vlaamse/Waalse) komen uit in de First League (nationale
reeks) ;
• de volgende 12 Vlaamse ploegen komen uit in Ere-VAL ;
• de volgende 12 Vlaamse ploegen komen uit in Landelijke 1 ;
• de verdere verdeling van volgende Vlaamse ploegen wordt later beslist.
De nieuwe reeksen zijn van toepassing vanaf de IC-BVV AC 2023.
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Er wordt een apart klassement gemaakt per geslacht om te bepalen wie mag
deelnemen aan de Europabeker voor clubs.
In de Super League en de First League dalen de twee laatste clubs.
De eerste twee clubs uit de First League stijgen naar Super League.
De kampioenen van Ereafdeling VAL en Division Elite LBFA stijgen naar de First
League.
De winnaar van de Super League is kampioen van België.
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