REGLEMENT BEKER VAN LIMBURG VOLWASSENEN SEIZOEN
2021-2022
Artikel 1: INRICHTING
a. Volley Limburg richt jaarlijks via de commissie ontmoetingen een bekercompetitie in "BEKER VAN
LIMBURG" genaamd.
b. Deze Beker van Limburg wordt georganiseerd voor volwassenen (Dames en Heren) met als
eindverantwoordelijke de competitieleider volwassenen.
c. De provinciale beker voor volwassenen wordt opgesplitst in een competitie voor nationaal spelende
ploegen en een competitie voor promo spelende ploegen.
d. De Beker van Limburg is voorbehouden aan alle verenigingen aangesloten bij VL uitgezonderd de
Limburgse ploegen aantredend in Liga dames of heren. (niveau 1)
e. Voor de bekercompetitie is het volledige competitiereglement eveneens van toepassing. Indien
er echter tegenstrijdigheden zijn tussen beide reglementen, heeft het bekerreglement steeds
voorrang. Teneinde een vlotter verloop van de bekercompetitie te verkrijgen kan de
competitieleider afwijkingen voorzien.
f.

De inrichting valt onder de bevoegdheid van de competitieleider die bij alle geschillen, ook deze
die niet voorzien zijn in het bekerreglement, beslissingsrecht heeft en deze onherroepelijk
oplost.

g. Door hun inschrijving aanvaarden de verenigingen dit reglement, de voorziene administratieve
vergoedingen en alle uitspraken van de provinciale bekerverantwoordelijke volwassenen en/of
jeugd.
Artikel 2: DEELNAME, INSCHRIJVING EN BEKERLIJST
a.

Algemeen
1. Alle bekerwedstrijden dienen verplicht gespeeld in een zaal van de thuisploeg volgens de

normen gehomologeerd
2. Het inschrijvingsformulier, dient uiterlijk op 15 mei op de officiële website te worden ingevuld.
3. Bekerwedstrijden hebben tijdens een bekerweekend te allen tijde voorrang op alle

provinciale competitiewedstrijden.

4. Tijdens de bekercompetitie moet elke ploeg de meest recente bekerlijst kunnen voorleggen aan

de scheidsrechter. Op deze lijst mogen geen doorhalingen of toevoegingen worden
aangebracht. De code van de bekerlijst wordt op het wedstrijdblad ingevuld in de hoofding
boven de deelnemerslijst. Wordt bij een bekerwedstrijd voor volwassenenploegen ook een
bekerlijst jeugd of een jeugddeelnemerslijst voorgelegd dan dient de code hiervan in het vak
opmerkingen te worden genoteerd.

Het ontbreken van een geldige bekerlijst wordt door de scheidsrechter genoteerd op het
wedstrijdblad.

b.

Inschrijving
Volwassenen
Een vereniging mag maximum evenveel ploegen van dezelfde sectie inschrijven als ze ploegen
heeft in competitie.

c.

Bekerlijst
Bekerlijst voor volwassenenploegen
In de bekercompetitie voor volwassenen dient elke speler minstens te spelen op het niveau
van de ploeg waarvan hij of zij in de volwassenencompetitie kernspeler is.
Iedere vereniging dient ten laatste op 15 augustus via VV-site een lijst met alle spelers van
alle nationaal en promo spelende bekerploegen in te dienen. Een unieke code, die verandert bij
elke wijziging, wordt beschouwd als validatie van de bekerlijst.
De verenigingen dienen de ingegeven lijsten af te drukken via de VV-site.
De gevalideerde bekerlijsten moeten in ieder geval in orde zijn vóór aanvang bekercompetitie.
Elke wijziging van een bekerlijst (aansluiting van een nieuwe volwassenenspeler of een
volwassenenspeler die overgaat naar een hogere ploeg) dient onmiddellijk door gegeven te
worden via de VV-site. Na bericht van aanpassing kan de gewijzigde bekerlijst afgeprint worden.

Een volwassenen speler kan enkel spelen voor die ploeg waar hij op de
bekerlijst ingedeeld/vermeld is (vlotten is niet toegestaan).
•

Een jeugdspeler,
• Niet vermeld als kernspeler,
• mag onbeperkt deelnemen aan de wedstrijden van de
volwassenenbekerploeg(en) van zijn vereniging.
•

•

Hij wordt, zelfs na meerdere deelnames met één (of meerdere)
volwassenenbekerploegen van zijn vereniging, niet toegevoegd aan de
bekerlijst.

Vermeld als kernspeler
mag in de volwassenen bekercompetitie enkel deelnemen aan de
•
wedstrijden van de bekerploeg waarbij hij aangeduid is.

Artikel 3: HET BEKERVERLOOP - DE WEDSTRIJDEN
a.

Algemeen
1. Lottrekking

De volledige bekerkalender volwassenen, wordt bij openbare lottrekking opgesteld. De data
van deze lottrekking worden tijdig meegedeeld via de officiële website.

2. Wedstrijden

In de eerste ronde van de beker worden de ploegen ingedeeld in poules van vier teams, die
allemaal tegen elkaar moeten spelen. Vanaf ronde 2 worden de bekerwedstrijden met
rechtstreekse uitschakeling gespeeld en moeten ten laatste gespeeld worden op het voorziene
bekerweekend. In reeksen met weinig inschrijvingen kan beslist worden de bekerwedstrijden in
een heen- en terugronde te laten spelen en/of poules. Voor deze bekerwedstrijden die in
een heen- en terugronde gespeeld worden moet de heenronde voor de terugronde gespeeld
worden, behalve wanneer beide ploegen akkoord zijn met een omwisseling.
Ronde 2 bij de dames promo zal bestaan uit 32 ploegen, de poules zullen bij voorkeur bestaan
uit 4 ploegen. Omwille van bepaalde omstandigheden (o.a. beperkingen van tijd) kan de
provinciale bekerverantwoordelijke beslissen dat ook de eerste bekerronde met rechtstreekse
uitschakeling wordt gespeeld.
3. Wedstrijdblad - uitslagen

Het meedelen van de uitslagen van de wedstrijden in de Beker van Limburg en het verzenden van de
wedstrijdbladen van deze wedstrijden, gebeurt op dezelfde wijze als voor
competitiewedstrijden. Zie competitiereglement artikel 10.b. en 10.c.
4. Wedstrijdwijzigingen

Zie competitiereglement artikel 9.
De wedstrijden moeten gespeeld worden vóór of in het opgegeven bekerweekend en niet later.
Indien een vereniging toch een wedstrijd speelt zonder toestemming van de bevoegde
competitieleider, zal deze worden bestraft met een forfait.
Voor elke wijziging van een bekerwedstrijd na de voorziene vrije periode, wordt de
administratieve vergoeding O12 aangerekend, behalve voor een wijziging door de provinciale
bekerverantwoordelijke opgelegd.
5. Beste verliezer – in de poules beste 2e of beste 3e

Het heropvissen van de beste verliezer(s) is slechts mogelijk tijdens de 2de en 3de ronde. Een
ploeg kan slechts eenmaal per seizoen verder gaan als beste verliezer.
Het heropvissen van beste verliezer(s) gebeurt alleen indien het bekerverloop dit wettigt.
Een beste verliezer speelt nooit tegen de respectievelijke winnaar uit de vorige ronde. Indien
dit volgens de kalender toch het geval zou zijn in de volgende ronde, wordt deze verliezer
gewisseld met de volgende verliezer.

Indien er maar 1 beste verliezer is wordt deze, via lottrekking, gewisseld met een andere
ploeg uit deze reeks. De beste verliezers spelen hun wedstrijd altijd op verplaatsing,
uitgezonderd wanneer deze ronde met heen-en terugwedstrijden gespeeld wordt. In dit
geval speelt de verliezer eerst thuis.
Om een rangschikking van beste verliezer op te maken wordt rekening gehouden met het
aantal gewonnen sets, het setgemiddelde met het hoogste quotiënt van de gewonnen door
de verloren punten en vervolgens lottrekking.

Om een rangschikking van beste 2de of beste 3de uit de verschillende poules op te
maken wordt rekening gehouden eerst met het aantal behaalde wedstrijdpunten, dan het
aantal gewonnen wedstrijden vervolgens met het setgemiddelde (hoogste quotiënt
gewonnen sets gedeeld door verloren sets) en vervolgens met het hoogste quotiënt
gewonnen punten gedeeld door de verloren punten en vervolgens lottrekking in poules, die
slechts uit 3 ploegen bestaan, gaat enkel de winnaar door naar de knock-out fase.
6. De kosten van een bekerwedstrijd:

Zijn ten laste van de thuisvereniging.
7.

b.

Vorderingen
Vorderingen worden volgens het VV-juridische reglement ingediend en worden
behandeld via de spoedprocedure.

Volwassenen
1. Scheidsrechters - Wedstrijdleiding

Het PSC - Limburg duidt voor alle volwassenen wedstrijden scheidsrechters aan.
Een markeerder/scorekeeper is verplicht, aan te duiden door de thuisploeg.
2. Wedstrijden

Er wordt gespeeld zoals de lottrekking dit bepaalt, wel te verstaan dat de beste verliezer altijd
op verplaatsing speelt. Een lager geklasseerde ploeg ontvangt, per set, een voorgift van 2 (twee)
punten per reeks verschil, met een maximum van 4 (vier) punten voor set 1, 2, 3 en 4.
In de vijfde set, die gespeeld wordt tot 15 punten met een verschil van 2, zal deze voorgift
gehalveerd worden.
Artikel 4: DE FINALES

a. Algemeen
De finalewedstrijden worden gespeeld op het terrein dat door VL werd bepaald of op het terrein
van de club die de organisatie toegewezen gekregen heeft.
Geen enkele andere wedstrijd, spelers selectie of andere organisatie kan een reden tot uitstel
van de finalewedstrijden vormen.
De winnaars van de finalewedstrijden ontvangen een beker.
Alle op het wedstrijdblad ingeschreven spelers en officiëlen, voor zowel de winnaar als de
verliezer, ontvangen een aandenken.
Voor alle finalewedstrijden zal het PSC - Limburg de officiëlen aanduiden
Eventuele geschillen tijdens de finales zullen ter plaatse behandeld worden door de
wedstrijdjury, bestaande uit de bekerverantwoordelijke, de competitieverantwoordelijke en de
scheidsrechters verantwoordelijke van VL of hun afgevaardigde.

Goedgekeurd door Bestuursorgaan Volley Limburg op 22 april 2021

