REGLEMENT BEKER VAN ANTWERPEN
SEIZOEN 2016-2017 HEREN, DAMES en JEUGD

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden
1.1. Aan de Beker van Antwerpen, ingericht door het Provinciaal Comité Antwerpen, kan gratis
deelgenomen worden door seniorsploegen heren en dames uit de provinciale competitie en
jeugdploegen uit de gewestelijke-, provinciale en GOPC-competitie, vanaf U12 tot U21, met
uitzondering voor U21 meisjes.
1.2. Jeugdspelers en -speelsters, vermeld op spelerslijsten van de landelijke of nationale competities
(CD 291, A), kunnen niet deelnemen aan de BVA-JEUGD-wedstrijden.
Jeugdspelers en –speelsters, vermeld op een spelerslijst van een seniorploeg worden,
conform CD 253, §6, beschouwd als seniorspeler en kunnen bijgevolg niet deelnemen aan de
bekercompetitie voor jeugdploegen.
1.3. Clubs uit de provincie Antwerpen, aangesloten bij de VBL, kunnen ook jeugdploegen inschrijven,
die niet aan de reguliere competitie deelnemen.
1.4. Door deelname verklaart de club zich akkoord met onderhavig reglement en om de data
of periode vastgelegd in Art. 15 te eerbiedigen.
1.5. Door deelname verklaren de ploegen zich akkoord om in voorkomend geval, een bekeren competitiewedstrijd in hetzelfde weekend te betwisten.
Art. 2: Praktische modaliteiten
2.1. De organisatiekosten (huur van de installaties en algemene onkosten) worden vanaf de
eerste dag door de thuisploeg gedragen, met uitzondering van de finalewedstrijden.
2.2. De verplaatsingsonkosten (staf en spelers) worden door de bezoekende ploeg gedragen.
2.3. De inschrijvingen dienen te gebeuren in Sport Beheer Online (SBO), via Smart Client, uiterlijk
tegen 15 mei 2016. Nadien kan enkel nog ingeschreven worden tot uiterlijk 31 mei 2016, via
inschrijvingsformulieren te bekomen bij het Provinciaal Comité Antwerpen.
2.4. Alle correspondentie betreffende de beker van Antwerpen, moet gevoerd worden met het
Provinciaal Comité Antwerpen, via het volgende e-mail adres:
‘bekervanantwerpen@antwerpen.vlaamsebasketballiga.be’.
Art. 3: Reglementen
3.1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het HHR van de VBL, tenzij
het bekerreglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
3.2. Alle wedstrijden moeten gespeeld worden op een gehomologeerd
binnenterrein (buitenterreinen zijn niet toegelaten).
3.3. Alle wedstrijden worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
3.4. Bij gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd, zullen er verlengingen van 5 minuten
worden gespeeld, tot op het ogenblik dat een ploeg als winnaar kan aangeduid worden.
3.5. Enkel bij seniorwedstrijden geldt een voorgift van 5 (vijf) punten per afdelingsverschil. De
hoofdscheidsrechter zal de voorgift nazien.

Art. 4: Spelerslijsten
4.1. Voor elke jeugdploeg, ingeschreven voor de bekercompetitie, bestaat de verplichting
een spelerslijst in te dienen.
4.2. De spelerslijst moet voor de aanvang van de eerste bekerronde ingebracht zijn in Sport Beheer
Online (SBO) , via Smart Client en is publiekelijk te consulteren.
4.3. Een jeugdspeler / -speelster kan op slechts één spelerslijst geplaatst worden en is gekwalificeerd
voor die ploeg, waarvoor hij / zij op de lijst is geplaatst. Dit betekent dat, specifiek voor de
leeftijdscategorieën U12 en U14, meisjes in slechts één ploeg van hun leeftijdscategorie, m.n. de
ploeg waarvoor ze gekwalificeerd zijn (gemengde - of meisjesploeg), kunnen opgesteld worden.
Dit naar analogie met de reguliere competitie, waarvoor CD 291, A stelt dat:
a) de gewestelijke - provinciale - en interprovinciale (GOPC) competitie van hetzelfde niveau zijn,
b) spelers / speelsters, vanaf het ogenblik dat zij voor een ploeg in hun leeftijdscategorie
gekwalificeerd zijn niet meer in een andere ploeg van hetzelfde niveau van die
leeftijdscategorie mogen opgesteld worden.
4.4. Voor meisjesploegen is het overlapjaar toegelaten. Dit betekent dat een eerstejaars van
een bepaalde leeftijdscategorie op een spelerslijst van één leeftijdscategorie lager kan
geplaatst worden, met de beperking tot maximum 4 speelsters.
4.5. Jeugdspelers - / speelsters mogen enkel opgesteld worden voor die ploeg, waarvoor zij op
de spelerslijst zijn geplaatst en voor een ploeg van één leeftijdscategorie hoger.
4.6. Voor de seniorsploegen is de lijst van de ingeschreven spelers van de reguliere competitie
van kracht (CD 253 §6).
4.7. Voor de aanvang van de wedstrijd dient de spelerslijst verplicht voorgelegd te worden aan
de aangeduide scheidsrechters ter controle (CD 217).
4.8. Nieuw aangesloten leden of jeugdspelers / -speelsters die geschrapt worden van de landelijke
spelerslijst, kunnen achteraf nog toegevoegd worden aan de lijsten, rekening houdend met
de bepalingen voorzien in VCD 287.
4.9. Jeugdspelers / -speelsters die op de spelerslijst voor de provinciale bekercompetitie zijn
geplaatst en nadien op een landelijke spelerslijst worden geplaatst, moeten geschrapt worden
van de spelerslijst voor de bekercompetitie.
Art. 5: Bekerkalender
5.1. De bekerkalender wordt gepubliceerd op de competitiepagina van de VBL website.
5.2. De loting voor de eerste ronde gebeurt door het Provinciaal Comité Antwerpen.
5.3. Indien een wedstrijd van de reguliere competitie geherprogrammeerd werd op eenzelfde
weekeinde, dat in het speelschema voor de provinciale bekercompetitie (zie Art. 15), voorzien
werd voor de provinciale bekercompetitie, heeft de wedstrijd van de provinciale
bekercompetitie altijd voorrang en moet een eventuele wedstrijd van de reguliere competitie
verplaatst worden door de beide betrokken clubs.
5.4. Een ploeg die tweemaal of meer opeenvolgend op verplaatsing speelde wordt automatisch de
thuisspelende ploeg in de volgende ronde, met die beperking dat de volgorde van lottrekking van
kracht blijft als de andere ploeg ook minstens evenveel opeenvolgend op verplaatsing speelde.
5.5. Indien er inkomgeld gevraagd wordt ontvangt de bezoekende ploeg 16 gratis toegangskaarten
voor spelers en staff. Voor de jeugd, jonger dan 12 jaar is de toegang altijd gratis.
Art. 6: Wedstrijden
6.1. Bij iedere correspondentie over een wedstrijd dient het wedstrijdnummer vermeld.
6.2. De thuisspelende club moet datum en uur van de te spelen wedstrijd melden aan het
Provinciaal Comité Antwerpen en aan de secretaris van de bezoekende ploeg, ten laatste op de
datum vanmeedelen voorzien in het speelschema (Art. 15). Een eventuele terreinwijzing dient
expliciet gemeld te worden.
6.3. Bij het niet tijdig melden van datum en uur van de te spelen wedstrijd zal het Provinciaal
Competitie Antwerpen autonoom speeldag en uur vastleggen. Afwezigheid op de door het
Comité geplande wedstrijd zal automatisch aanleiding geven tot forfait en bijhorende boete.

6.4. Voor meldingen na de opgegeven datum voor meedelen of een aanvraag voor een
kalenderwijziging van de door het Provinciaal Comité Antwerpen vastgelegde datum en
uur, wordt de verwerkingskost voor een kalenderwijziging aangerekend.
6.5. Indien de wedstrijden gepland worden in het voorziene bekerweekeinde in het speelschema
(Art. 15), dan is er principieel geen akkoord van de tegenstrever nodig.
6.6. Mits onderling akkoord mag een wedstrijd steeds vroeger dan het geplande bekerweekeinde
in het speelschema (Art. 15) gespeeld worden.
6.7. In geen geval mag een wedstrijd gepland worden na de uiterste datum opgegeven in het
speelschema (Art. 15).
Art. 7: Uitslagen
7.1. In navolging van artikel CD 267 dienen de uitslagen van de wedstrijden, gespeeld van maandag
tot zaterdag, nog dezelfde dag voor 23.30u te worden doorgegeven. Voor wedstrijden gespeeld
op zondag is dit voor 20u.
7.2. De uitslagen worden gepubliceerd op de (beker)competitiepagina van de VBL website.
Art. 8: Wedstrijdformulieren
De eerste werkdag na de wedstrijd dient het wedstrijdformulier opgestuurd te worden naar volgende
adres: Dhr. Van Tiggelen Walter, Willem Elsschotstraat1 L 14, 2050 Antwerpen.
Art 9: Arbitrage
Alle wedstrijden vanaf U12 moeten geleid worden door refs aangeduid door het Comité van
Provinciaal Scheidsrechters Antwerpen.
Art. 10 : Forfait
10.1. Bij forfaits zijn de statutaire boetes van toepassing zoals voorzien in de TTB.
10.2. Wanneer een club forfait geeft voor de Finale zal een vergoeding aangerekend worden van
€ 1500. Deze kosten komen integraal ten goede aan de organisator van de finales en
worden gedebiteerd via de bondsrekening.
Art. 11: Protest en klachten
11.1. Alle klachten dienen ingediend binnen een termijn bepaald in JD 430.
11.2. Uitsluitingen en protest moeten zoals voorzien voor de reguliere competitie, ingeschreven
worden op het wedstrijdblad. Zij zullen worden behandeld door de bevoegde rechterlijke raad .
De procedure voor de scheidsrechters en clubs zijn dezelfde als die gelden voor de normale
competitie. Overtredingen van administratieve aard (kwalificatie van spelers, opgelopen forfaits,
enz.) worden behandeld door het Provinciaal Comité en onmiddellijk aan de betrokken club
gemeld. Deze melding heeft kracht van beslissing. Klachten hiertegen worden behandeld door
de bevoegde rechterlijke raad (mits in acht name van de gebruikelijke procedure).
Art. 12: Bekerfinales
12.1. De toewijzing aan een club van de organisatie van de finaledagen gebeurt via
openbare aanbesteding. De offertes dienen uiterlijk te gebeuren tegen 31.12.2016.
12.2. De organisatie van de Finales valt onder de verantwoordelijkheid van het Provinciaal Comité
Antwerpen. De organisatie (dag, uur, zaal) van de Finale zal ten gepaste tijde meegedeeld
worden door het Provinciaal Comité Antwerpen die het programma vastlegt in samenspraak
met de organisator.

Art. 13: Finalisten
De VBL biedt aan de winnaar een beker ten definitieve titel en 15 goudkleurige
herinneringsbekers aan. De verliezer ontvangt 15 zilverkleurige herinneringsbekers.
Art. 14: Overige
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen beslecht worden door het Provinciaal Comité
Antwerpen. Tegen de genomen administratieve beslissingen kan beroep aangetekend worden.

Art. 15: Speelschema
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VOOR DE 1/2 FINALES MOETEN DE VOLGENDE DATUMS IN ACHT WORDEN GENOMEN VOOR ALLE JEUGDCATEGORIËN EN SENIORS:
- Meedelen : 16/04/2017
- Speeldag : 7/05/2017
- Uiterste : 14/05/2017
DE FINALES WORDEN GESPEELD OP DONDERDAG 25 MEI en ZATERDAG 27 MEI 2017
Kolom 1 = Meedelen = Tegen wanneer moet de speeldatum van deze ronde medegedeeld zijn aan het Provinciaal Comité Antwerpen
Indien de speeldatum niet is medegedeeld tegen die datum, dan wordt de wedstrijd gepland door het Provinciaal Comité Antwerpen op de speeldag, ten laatste om 17u.
Indien voor het vastgelegde weekeinde wordt gespeeld, dan moet de datum minstens 15 dagen vooraf aan het Provinciaal Comité Antwerpen worden medegedeeld!
Kolom 2 = Speeldag = In welke weekeinde gaat deze ronde door.
Tijdens deze weekeindes gaan de bekerwedstrijden voor op de competitiewedstrijden.
Kolom 3 = Uiterste = Tegen wanneer moet deze ronde gespeeld zijn (uiterste datum)

