RECREATIEVE BEKERS VAN ANTWERPEN
SENIOREN – VETERANEN - DAMES
SEIZOEN 2018 - 2019
REGLEMENT
Artikel 1
Voetbal Vlaanderen Antwerpen – recreatieve afdeling” organiseert ieder seizoen een bekercompetitie
voor: senioren, veteranen en dames.
Het systeem met rechtstreekse uitschakeling wordt toegepast.
Artikel 2
Alle ploegen die een finale winnen ontvangen een wisselbeker.
Deze wisselbekers kunnen NOOIT eigendom worden van een club: ook al wint men deze driemaal na
elkaar.
De clubs zijn verplicht de wisselbeker in goede staat aan het Verbond terug te bezorgen binnen de daartoe
bepaalde periode.
Laattijdig binnenbrengen zal beboet worden aan het bedrag van 10€/begonnen week te laat.
Wanneer een beker niet, of in slechte staat wordt teruggegeven zal het bevoegd comité de schade
eigenmachtig begroten en ten laste van de club leggen.
Hetzelfde geldt wanneer een club ontslagnemend is.
Artikel 3
Ieder rechtmatig gekwalificeerde speler, zoals beschreven in artikel B1401 van het Bondsreglement, mag
aan deze wedstrijden deelnemen.
Aantal vervangers:
Senioren 4
Veteranen en Dames ONBEPERKT (een vervangen speler mag terug aantreden)
Artikel 4
Het is de clubs niet toegelaten op de dag dat zij een bekerwedstrijd hebben, een vriendschappelijke
wedstrijd te spelen.
Artikel 5
De kalender wordt samengesteld door lottrekking.
De clubs dienen bij de inschrijvingen voor de competities hun aanvangsuren verplicht op te geven.
Het aantal toegelaten clubs bedraagt voor:
Senioren 64
Veteranen 32
Dames 32
Er zal eventueel een voorronde gespeeld worden indien er te veel/te weinig kandidaten zijn.
De finale wordt gespeeld op een terrein aan te duiden door het Provinciaal organisatiecomité.
De eerstgenoemde club in de finale wedstrijd wordt aanzien als “bezochte club”.
Artikel 6
De wedstrijden gaan door op de vastgestelde datum. Uitstel is slechts mogelijk mits toestemming van het
bevoegde comité.

Duur der wedstrijden: zie competitie.
Clubs met uitgestelde wedstrijden kunnen verplicht worden midweek te spelen.
Eventueel op neutraal speelveld (erkend door Voetbal Vlaanderen Antwerpen – recr. afd.).
De kosten worden gedragen door de thuisploeg. Clubs, die op deze maatregel niet ingaan, verliezen deze
wedstrijd met 5 - 0 FF (er wordt geen boete toegepast) en er is geen verhaal mogelijk. Met midweek
wordt woensdag bedoeld, hier kan van afgeweken worden mits onderling akkoord en toestemming van
het provinciaal comité.
De halve finales moeten UITERLIJK één week voor de finale gespeeld zijn.
Artikel 7
Indien een wedstrijd eindigt op een gelijk spel zal de winnaar aangeduid worden door het nemen van
strafschoppen zoals voorzien in de regels van het voetbalspel. Er worden geen verlengingen gespeeld. Dit
geldt voor alle categorieën.
Bij dames en veteranen komen alle aanwezige spelers die op het wedstrijdblad staan hiervoor in
aanmerking.
Uitgesloten spelers komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppenreeks.
Beide ploegen moeten steeds gereduceerd worden naar hetzelfde aantal spelers.
Artikel 8
Klachten betreffende wedstrijden tot en met de kwartfinale en klachten betreffende de finale moeten
binnen de 4 werkdagen na de wedstrijd via E-Kickoff of aangetekend verzonden worden aan het
Algemeen Secretariaat van de K.B.V.B., Houba de Strooperlaan 145 bus 1 te 1020 Brussel, op straffe van
onontvankelijkheid. (een kopie is verplicht met dezelfde post of via e-kickoff dezelfde dag aan het
Provinciaal tuchtcomité te zenden, op straffe van onontvankelijkheid)
Het Provinciaal tuchtcomité zal zo spoedig mogelijk bijeenkomen om deze klacht te onderzoeken. De
partijen zullen opgeroepen worden (gebeurlijk telefonisch) en de reglementaire oproepingstermijn kan
verkort worden teneinde de datum van de volgende ronde niet in het gedrang te brengen.
Klachten betreffende wedstrijden van de halve finale moeten voor 12u van de eerste werkdag volgend op
de wedstrijd via E-Kickoff of aangetekend verzonden worden aan het Algemeen Secretariaat van de
K.B.V.B., Houba de Strooperlaan 145 bus 1 te 1020 Brussel, op straffe van onontvankelijkheid. (een
kopie is verplicht met dezelfde post of via e-kickoff dezelfde dag aan het Provinciaal Comité te zenden,
op straffe van onontvankelijkheid)
Artikel 9
De Bondsreglementen zijn van toepassing op de bekerwedstrijden indien zij niet tegenstrijdig zijn met dit
specifiek reglement. Over onvoorziene omstandigheden beslist het bevoegde comité. Beroep is enkel
mogelijk indien er voldoende tijd is tussen indienen ervan en de volgende bekerronde.
Artikel 10
De schorsingen op basis van rode kaarten opgelopen in beker of competitie, uitgesproken door de
bevoegde comités, gelden zowel voor de beker- als voor competitiewedstrijden. (zie artikel 3)
De registratie van gele kaarten gebeurt voor wedstrijden van beker en competitie afzonderlijk, dit
impliceert ook dat schorsingen op basis van cumulatieve gele kaarten bij bekerwedstrijden ook enkel
gelden in de beker, en schorsingen op basis van cumulatieve gele kaarten in competitiewedstrijden ook
enkel gelden in de competitie. (Art.
In de wedstrijden van de bekers recreatief voetbal wordt een speler geschorst voor één speeldag zodra hij
een reeks van twee waarschuwingen heeft opgelopen. (Art.V1807)
Artikel 11

De eerst getrokken club speelt thuis. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met clubs die
dit niet kunnen of liever op verplaatsing spelen.
Artikel 12
De scheidsrechterskosten en verfrissingen vallen ten laste van de thuisploeg (geen gedeelde kosten).
Artikel 13
Op vraag van de scheidsrechter is de bezochte club verplicht het reglement van de Beker te overhandigen.
Er wordt een boete van € 25,00 opgelegd aan iedere thuisspelende club die daaraan geen gevolg geeft.
Artikel 14
Clubs die na kandidatuurstelling gekozen werden voor het inrichten van de Bekerfinale dienen er
rekening mee te houden dat de vooropgestelde datum van de Bekerfinale met drie weken (maximum)
uitgesteld kan worden (uitstel competitie).
Artikel 15
In uitzonderlijke omstandigheden kan het Provinciaal Comité zich het recht voorbehouden om een
wedstrijd van de volgende bekerronde uit te stellen indien hiertoe om welke reden ook, uit
billijkheidsoverwegingen aanleiding zou bestaan.
Artikel 16
Dit reglement kan en mag ieder jaar, indien nodig, gewijzigd worden door het Provinciaal Comité.

