Spelerslijsten voor de Beker van Limburg
Senioren :


De spelerslijsten van de competitie zijn integraal van toepassing op de beker.

Jeugd (U21 tem U12) :








U heeft maar 1 ploeg (in één leeftijdscategorie) ingeschreven 
o u moet niets doen.
o Elke speler (land. of prov. van deze leeftijd mag meedoen , inclusief 1
leeftijdscategorie lager. )
U heeft 2 (of meer) provinciale ploegen (in één leeftijdscategorie) ingeschreven 
o u moet al de spelers toewijzen aan de spelerslijsten per ingeschreven ploeg (2 of
meer) in smartclient (net zoals senioren en landelijke jeugdploegen).
o Spelers kunnen voor de beker niet uitgewisseld worden.
o Deze lijst is NIET geldig voor de competitie.
o De spelers moeten niet overeenkomen met de competitieploeg.
o Een meisjesploeg die ingeschreven is in de gemengde bekercompetitie wordt ook
aanzien als een provinciale ploeg dus 1 jongens en 1 meisjesploeg = 2 provinciale
ploegen.
U heeft 1 landelijke en 1 provinciale ploeg (in één leeftijdscategorie) ingeschreven 
o U moet voor de landelijke competitie sowieso uw landelijke ploeg inschrijven. Deze
ploeg wordt automatisch uw A ploeg in de beker.
o U moet GEEN tweede lijst maken, al wie niet op de landelijke lijst staat mag met de
provinciale ploeg meedoen.
o Bij de landelijke mogen 2 provinciale spelers meedoen (conform de competitie)
U heeft 1 landelijke en 2 (of meer) provinciale ploegen (in één leeftijdscategorie)
ingeschreven 
o U moet voor de landelijke competitie sowieso uw landelijke ploeg inschrijven. Deze
ploeg wordt automatisch uw A ploeg in de beker.
o Voor de provinciale ploegen moet u nu WEL 2 (of meer)bijkomende lijsten (in
smartclient) maken.
o De spelers op de provinciale lijsten zijn onderling voor de beker niet uitwisselbaar.
o De spelers op de provinciale lijsten kunnen wel (Max. 2 / wedstrijd) meedoen met
de landelijke ploeg
o De provinciale spelers moeten niet overeenkomen met de provinciale
competitieploeg.







Meisjes
o Voor meisjes gelden dezelfde regels indien er meer dan 1 ploeg per leeftijdscategorie
meisjes is.
o Meisjes U14 (als ploeg of individueel) kunnen ook in de U14 gemengd reeksen
spelen en vallen daar onder dezelfde afspraken als de jongens.
o Landelijke ploegen zijn automatisch de A ploeg in de bekercompetitie
o Dus
 1 Meisjes ploeg geen lijst
 2 meisjesploegen waarvan 1 land.  enkel de landelijke verplichte lijst
volstaat
 1 Meisjes en 1 gemengde U14 bekerploeg  GEEN lijst nodig
 1 Meisjes en 2 (of meer) gemengde U14 bekerploegen  voor de
gemengde U14 ploegen moeten er 2 (of meer) lijsten zijn en de meisjes
moeten dan wel op 1 van de gemengde lijsten staan.
Speler van een lagere leeftijdscategorie
o Spelers van een lagere leeftijdscategorie mogen onbeperkt in aantal en frekwentie in
een hogere diezelfde leeftijdscategorie meedoen ZONDER op een lijst te staan.
Uiteraard zijn de regels wel van toepassing op hun eigen leeftijdscategorie.
Nieuw aangesloten spelers
o Spelers die na de start van de bekercompetitie bij aangesloten worden moeten ook
op een bekerlijst komen te staan , vergeet dit niet !!

