REGLEMENT VLAAMSE BEKER 2020/2021
01.

Volley Vlaanderen (verder vermeld als VV) richt de VLAAMSE BEKER in voor zowel
de mannen als voor de vrouwen. Het kan deze geldelijk en publicitair laten steunen
door derden.

02.

De deelname is voorbehouden aan clubs aangesloten bij Volley Vlaanderen en deel
uitmakend van: Nationale 3, Promo 1 en Promo 2.

03.

De statuten, reglementen en het nationaal competitiereglement evenals de
internationale spelregels zijn van toepassing, behoudens afwijkingen en speciale
voorzieningen opgenomen in onderhavig reglement. Geschillen worden beslecht door
de bekerjury, samengesteld uit de secretaris-generaal, de verantwoordelijken van de
competitie en scheidsrechters.
Alle briefwisseling i.v.m. het bekerkampioenschap dient gestuurd naar:
Vlaamse bekerleiding, p/a VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde.
De verantwoordelijke ontmoetingen kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen mits
kennisgeving aan en goedkeuring van de Raad van Bestuur en publicatie via de
officiële website vóór aanvang van de bekercompetitie.

04.

Enkel spelers/speelsters welke speelgerechtigd zijn kunnen met hun club van
aansluiting deelnemen aan de wedstrijden.
Iedere persoon vermeld op het papieren- of elektronisch wedstrijdblad legt de, in het
regulier kampioenschap, voorziene documenten voor aan de scheidsrechter. Bij
vaststellen van onregelmatige deelname aan de wedstrijd legt de bekerleiding de
voorziene sanctie of boete op;
Zijnde forfait voor spelende leden en niet spelende leden Uitz:
-Voor markeerder en terreinafgevaardigde geldt de boete.
-Indien de terreinafgevaardigde niet aangesloten is bij de thuisploeg maar de voorziene
documenten heeft voorgelegd wordt de boete O18 (administratieve kosten en boetelijst
beker VV) toegepast..
Voor de ploegen die in de promoreeksen spelen mogen de provinciale
deelnemerslijsten gebruikt worden.
Ter vereenzelviging mogen geen kopies van vergunningen,identiteitskaarten enz.
voorgelegd worden.

05.a) Inschrijvingen gebeuren via de clubadministratie op de VV-website en dit uiterlijk tegen
15 mei 2020.
Een club die op 15 mei 2020, zijn in nationale 3 spelende ploeg niet heeft
ingeschreven wordt schriftelijk (per e-mail) aangemaand. Uiterlijk op 20 mei moet hun
ploeg ingeschreven zijn via de officiële website. Indien de club de in nationale 3
spelende ploeg niet heeft ingeschreven wordt die ploeg als niet ingeschreven
beschouwd.
Een club mag met meerdere ploegen inschrijven vrouwen en/of mannen op
voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van punt 02 hiervoor.
De club schrijft in met vermelding Nationale 3, Promo 1 of Promo 2. Laattijdige
inschrijvingen (na 20 mei) worden niet aanvaard.
De lijst van ingeschreven ploegen wordt gepubliceerd op de website.

Betwisting dienaangaande dient schriftelijk meegedeeld en wel binnen de acht
kalenderdagen volgend op publicatie.
Het inschrijvingsrecht is vastgelegd op en wordt gefactureerd aan de clubs:
* Voor de ploegen spelende in de promoreeksen wordt de administratieve kost Ad15
(38 €) (administratieve kosten en boetelijst beker VV) aangerekend.
* Voor ploegen uit
Nationale 3 wordt de administratieve kost Ad16 (75 €)
(administratieve kosten en boetelijst beker VV) aangerekend.
De club dient telefonisch bereikbaar opdat organisatorisch elke maatregel binnen een
redelijke termijn kan worden geregeld.
Ingeval van forfait vóór aanvang van de bekercompetitie blijft het inschrijvingsgeld
verworven ten gunste van VV.
b) Indien een club met meerdere ploegen inschrijft, dames en/of heren,wordt de indeling
zoals op de deelnemerslijst voor de competitie gehandhaafd. Dit geldt ook voor de
kernspelers.
Spelers van een lagerspelende ploeg en jeugdspelers, niet vermeld
als kernspeler, kunnen vlotten en dit volgens de normen vermeld in het nationaal
competitiereglement.
Alle ploegen die deelnemen dienen in het bezit te zijn van een bekerdeelnemerslijst.
06. De structuur van de beker wordt bepaald door de bekerleiding na afsluiten van de
periode van inschrijving.
Het wedstrijdplan tot en met de finales wordt vastgelegd in een rooster bepaald door
middel van lottrekking. Deze trekking vindt plaats op maandag 08 juni 2020 om
10.30u in het Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde.
De ploeg als eerste vermeld, wordt bezochte ploeg genoemd en bekomt het recht van
inrichten.
07.

a)De wedstrijden dienen betwist op de data vastgelegd in de bekerkalender.
De wedstrijduren: zaterdag tussen 12.00 en 20.30 uur;
zondag en feestdag tussen 12.00 en 20.00 uur.
Weekdag tussen 20.00 en 20.30 uur (mits akkoord van beide
ploegen)
Mits akkoord van beide ploegen en de ontmoetingsverantwoordelijke
kan afgeweken worden van bovenvermelde tijdspannes.
Indien wijziging datum: steeds vóór de geplande datum (ingeval van heirkracht en mits
akkoord van beide partijen kan gespeeld worden uiterlijk de woensdag na de geplande
datum). Wedstrijdwijzigingen aangevraagd buiten de toegestane periodes (zie punt 19
kalender der ontmoetingen) worden aanzien als laattijdige wijzigingen.
Op de data voorbehouden aan het VV-bekerkampioenschap wordt prioriteit verleend
aan de bekerwedstrijden en wel in volgende rangorde:
1. Beker van België
2. Vlaamse Beker
3. Provinciale Beker
4. Gewestelijke Beker.
Voor wedstrijden die zonder schriftelijke toestemming van de Bekerleiding plaatsvinden
op een andere datum, uur of plaats dan vermeld op hetzij het inschrijvingsformulier,
hetzij het ingestuurd wedstrijdakkoord zullen beide ploegen ambtshalve met forfait
worden bestraft.
Voor het officieel wedstrijdprogramma worden de data en uren weerhouden zoals
vermeld op het inschrijvingsformulier. Eventuele wijzigingen hieraan moeten via de
clubadministratie (kalenderwijziging) op de VV-website gebeuren en dit ten laatste op
de vooropgestelde datum (zie art.19).Na deze datum worden wijzigingen als laattijdige
wijzigingen aangerekend.
Indien geen akkoord tussen beide ploegen beslist de Vlaamse bekerleiding waar en
wanneer de wedstrijd zal gespeeld worden. De kosten gemaakt voor het organiseren
van deze wedstrijd worden gedeeld door beide ploegen. Enkel van toepassing als de
wedstrijd wordt gepland op een neutraal terrein.
Indien een thuisploeg niet kan spelen op de opgegeven dag en uur is dit forfait voor de
thuisploeg. Indien de bezoekende ploeg niet kan aanwezig zijn op de dag en uur zoals

gemeld door de thuisploeg is dit forfait voor de bezoekende ploeg. Verkeert
bezochte ploeg niet in de mogelijkheid haar wedstrijd te organiseren zoals door
Vlaamse bekerleiding wordt beslist, wordt de inrichting toegewezen aan
tegenstrever.
b) De finales hebben plaats in het EVC te Vilvoorde, tenzij anders bepaald, en dit
zaterdag 08/05/2021 voor de vrouwen en mannen.

de
de
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08.

Alle wedstrijden van het bekerkampioenschap dienen verplichtend in zaal en op een
gehomologeerd terrein te worden betwist. De geldende norm is deze welke toepasselijk
is in de afdeling waarin de bezochte ploeg aantreedt in de reguliere competitie. Op het
elektronisch wedstrijdblad wordt de volledige code van het homologatiebewijs van de
thuisploeg genoteerd in het vak homologatie.
-Spelen in/op een niet gehomologeerde zaal/terrein die:
a) na controle voldoet aan de normen: boete H01 ((administratieve kosten en
boetelijst beker VV)
b) na controle niet voldoet aan de normen: forfait voor de thuisploeg. (boete - F17wordt toegepast (administratieve kosten en boetelijst beker VV)
-Spelen in/op een gehomologeerde zaal/terrein, maar afwijkend van het terrein dat op
het homologatieformulier als hoofdterrein voor de ploeg werd aangegeven: boete H03
(administratieve kosten en boetelijst beker VV)
-Spelen niet volgens de opstelling zoals aangegeven op het homologatieformulier:
boete H04 (administratieve kosten en boetelijst beker VV)

09.

Alle ontmoetingen worden betwist met rechtstreekse uitschakeling
Per reeks verschil wordt aan de laagst spelende ploeg in de eerste 4 sets een bonus
van twee punten per set toegekend, met een maximum van 4 punten. Voor de vijfde set
is de bonus gelijk aan 1 punt per reeks verschil met een maximum van 2 punten,
De hoogst gequoteerde ploeg vertrekt steeds op 0 punten.

10.

De wedstrijden worden geleid door een 1ste en 2de scheidsrechter aangeduid door de
LSC voor wedstrijden waaraan een 1ste en 2de divisie mannen deelneemt. Alle andere
wedstrijden worden geleid door één scheidsrechter aangeduid door de LSC
Voor iedere wedstrijd (uitgezonderd de finale) wordt elektronisch wedstrijdblad
bijgehouden door een afgevaardigde van de thuisploeg, bijgestaan door een lid van de
bezoekende ploeg.
Beiden moeten aangesloten leden zijn bij VV en tenminste 16 jaar zijn.
De scheidsrechterskosten, zijnde € 50,00 per scheidsrechter dienen samen met de
verplaatsingskosten (tarief volgens FOD-financiën bepaald op 1 juli van het betrokken
sportjaar- bedrag wordt via VV-website bekend gemaakt) door de bezochte ploeg
geregeld voor aanvang van de wedstrijd.
Het elektronisch wedstrijdblad wordt door de 1ste scheidsrechter onmiddellijk na de
wedstrijd ge-upload. Indien door omstandigheden een papieren wedstrijdblad moet
gebruikt worden wordt dit door de 1ste scheidsrechter onmiddellijk verstuurd aan de
Vlaamse bekerleiding, p/a Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde.
Bij gebruik van een papieren wedstrijdblad wordt de uitslag door de thuisploeg
elektronisch ingegeven in de clubadministratie op de VV-website.
Ploegen die op zaterdag spelen: vóór 24.00u
Ploegen die op zondag spelen: Ten laatste één uur na de wedstrijd, maar vóór 24.00u
ook voor wedstrijden die om 20.00u beginnen.
Ploegen die op een weekdag spelen: Ten laatste één uur na de wedstrijd en vóór
24.00u
De controle der wedstrijdbladen gebeurt door het VV-secretariaat. Elke opmerking
vermeld op het wedstrijdblad wordt onmiddellijk gemeld aan de Vlaamse bekerleiding.

11.

Kosten verbonden aan de wedstrijd zijn ten laste van de clubs. De bezochte ploeg
neemt de organisatie en de scheidsrechterskosten voor haar rekening. De inkomgelden
zijn voor de bezochte ploeg. De max. inkom mag niet meer dan € 5,00 bedragen.

Personen vermeld op het wedstrijdblad, evenals drie bestuursleden van beide clubs,
hebben recht op gratis toegang. Officials en scheidsrechters op vertoon van hun
vergunning met de vermelding van hun functie en geldig voor het lopende seizoen
hebben gratis toegang tot en met de 1/2de finales.
Wanneer een club bij tuchtmaatregel haar wedstrijden met gesloten deuren dient te
spelen, wordt de inrichting toegewezen aan de tegenstrever.
12.

Naast de toepasselijke boeten voorzien in de regulaire competitie zijn volgende
rubrieken van de administratieve kosten en boetelijst beker VV toepassing:
1. Forfait na inschrijving boete F19
2. Verwittigd forfait boete F20
3. Niet verwittigd forfait boete F21
4. Forfait uitgesproken door bekerleiding boete F22
5. Uitslag niet of laattijdig meegedeeld boete R05
6. Laattijdig verzenden wedstrijdblad boete R07
7. Laattijdig insturen bekerakkoord: voorziene boete F23
8. Globale kosten van inrichting, wanneer deze door de bekerleiding dient te worden
georganiseerd, vallen ten laste van de in gebreke bevonden ploeg of ploegen.
De controle op de boete gebeurt door de bekerleiding.
Boeking en facturatie wordt via het VV-secretariaat geregeld.
Een ploeg die na inschrijving forfait verklaart, wordt voor het volgend jaar het recht tot
inschrijven ontzegd.

13.

Behoudens de administratieve kosten en boetelijst beker VV voorzien in vorige rubriek
dienen volgende vergoedingen aan de tegenstrever te worden betaald:
13.1 Forfait in voorronden en/of 1/32ste finale boete F28
13.2 Forfait in 1/16° finale boete F27
13.3 Forfait in 1/8° finale boete F26
13.4 Forfait in 1/4° finale boete F25
13.5 Forfait in 1/2° finale boete F24
13.6 Forfait in finale boete F23

14.

Volgende prijzen en trofeeën zijn aan de inrichting verbonden: beide finalisten
ontvangen:
- winnaar: € 500, een trofee en vijftien medailles.
- verliezer: € 250 en vijftien medailles.

15.

De finale is een organisatie van VV. Zij kan worden afgestaan aan derden volgens een
formule goedgekeurd door de Vlaamse bekercommissie.

16.

Voor alle klachten (vorderingen), scheidsrechterverslagen of beroepen i.v.m. een
bekercompetitie dient de voorziene juridische procedure gevolgd te worden zoals
omschreven in het juridisch reglement VV (Hoofdstuk 4. Rechtspleging), eventueel met
toepassing van de voorziene spoedprocedure (Hoofdstuk 7) en rekening houdend met de
voorziene uitzonderingen inzake bevoegdheid (hoofdstuk 3). Dit betekent dat elke
vordering die een invloed kan hebben op de uitslag van een wedstrijd behandeld wordt
via de spoedprocedure. Een dergelijke vordering in het kader van een finalewedstrijd
wordt in eerste en laatste aanleg behandeld door de bekerjury.

17.

Door haar inschrijving aanvaardt de club het reglement met inbegrip van beslissingen
door de bekerleiding getroffen in verband met organisatie en verloop van de competitie.

18. STRAFPUNTEN VOOR WANGEDRAG IN DE VLAAMSE BEKER.
a. Alle sancties voor wangedrag van spelers, coaches, hulpcoaches of verzorgers, door de
scheidsrechter opgelegd tijdens officiële bekerwedstrijden, worden ingeschreven door de
verantwoordelijke voor de landelijke competitie.
b. Een rode kaart geldt voor twee strafpunten en een gele en rode kaart in één hand
(uitwijzing) voor drie strafpunten. Van zodra de betrokkene, door samenstelling, vijf
strafpunten bereikt, wordt hij/zij voor één bekerweekend geschorst voor alle functies,
uitgezonderd voor de functie van clubvoorzitter en -secretaris. Zo betrokkene in hetzelfde
competitiejaar na een schorsing ingevolge het behalen van vijf strafpunten opnieuw
wordt uitgewezen, telt dit telkens voor vijf strafpunten.
Bij een uitsluiting wordt betrokkene, na verslag van de scheidsrechter, doorverwezen
naar het Volley-Bondsparket die de strafmaatregel bepaalt..
c. Schorsing wordt door de competitieleider in principe opgelegd voor het volgende
bekerweekend na het bereiken van de vijf strafpunten. . Een bekerweekend begint op
vrijdag 00:01 uur en eindigt op zondag 23:59 uur.
d. De competitieleider verzendt de kennisgeving van de schorsing aan de betrokkene en de
club waarbij hij/zij is aangesloten voor het bekerweekend waarin de betrokkene
geschorst wordt.
e. Wanneer door onvoorziene omstandigheden de schorsing niet werd of kon opgelegd
worden volgens de hierboven bepaalde procedure zal de competitieleider het geval
voorleggen aan de Raad van Bestuur VV die de schorsing dan soeverein bepaalt.
Wanneer een wedstrijd van het bekerweekend, waarin de schorsing werd opgelegd,
wordt verplaatst,blijft de schorsing voor die wedstrijd gelden.
f. Voor leden die ondanks een opgelegde schorsing toch zouden optreden, worden de
betrokken ploegen bestraft met forfait voor die wedstrijd. .
g. Strafpunten van provinciaalspelende ploegen worden doorgegeven aan de provinciale
verantwoordelijke ontmoetingen.

19. KALENDER DER ONTMOETINGEN

Voorronde
1/16de finale
1/8ste finale
1/4de finale
1/2de finale
finale

ontmoetingen:
19-20/09/2020
31/10-01/11/2020
19-20/12/2020
06-07/02/2021
06-07/03/2021
08/05/2021

aanvraag wedstrijdwijzigingen binnen
30/08/2020
11/10/2020
29/11/2020
17/01/2021
14/02/2021

04/05/2020

INSCHRIJVING VLAAMSE BEKER
uiterlijk op 15 mei 2020

online via de VV -clubadministratie!

