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Beker van Oost-Vlaanderen Seniors 2020-2021

Algemeen
Basketbal Vlaanderen richt een bekercompetitie in voor Seniors Heren en Seniors Dames onder de
benaming: "Beker van Oost-Vlaanderen". Vanaf de eerste dag zal de thuisploeg de organisatiekosten
dragen' (huur van de installaties, algemene onkosten). De bezoekende ploeg zal de
verplaatsingsonkosten dragen (staff en spelers).
Alle correspondentie betreffende de beker van Oost-Vlaanderen moet gevoerd worden met het
departement competitie (e-mail: competitie@basketbal.vlaanderen).
Inschrijvingen gebeuren via de daartoe beschikbaar gestelde toepassing uiterlijk tegen 15 mei 2020.
Het aanvaarden van laattijdige inschrijvingen behoort tot de bevoegdheden van het departement
competitie.

Bepalingen
De beker van Oost-Vlaanderen Heren, Dames is voorbehouden aan de werkende clubs aangesloten bij
Basketbal Vlaanderen uit de provincie Oost-Vlaanderen. De wedstrijden worden gespeeld volgens de
bepalingen van het Intern Reglement van Basketbal Vlaanderen (AD 55 E 1 alsook CD 253 is van
toepassing), tenzij het bekerreglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
Spelers die aan de reguliere competitie deelnemen onder een statuut specifiek voor de reeks van een
team mogen ook deelnemen aan de wedstrijden van de Beker van Oost-Vlaanderen voor dat team. Dit
geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor de spelers die genieten van het statuut van belofteof talentvolle speler of speelster van de Top Division reeksen.

Teams
Aan de Beker van Oost-Vlaanderen kan deelgenomen worden door alle in competitie spelende ploegen
uit de Landelijke en Provinciale afdelingen. Ploegen uit de Nationale afdelingen zijn niet toegelaten.
Indien een club met meerdere ploegen inschrijft is de kwalificatie van de spelers identiek aan hetgeen
voorzien is voor de reguliere kampioenschappen.

Poule-indeling en ronden
De voorronde worden gespeeld in poules. Bij de Heren zijn de ploegen uit de Landelijke afdelingen en
uit 1e Provinciale automatisch vrijgesteld van de voorronde. Bij de Dames zijn de ploegen uit de
Landelijke afdelingen vrijgesteld van de voorronde. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het
aantal vrijgestelde teams verminderd worden om plaats te maken voor alle poulewinnaars. Om te
bepalen wie er niet vrijgesteld is gebruiken we laagste eerst volgens de afdeling van het voorgaande
seizoen en vervolgens de plaats in de eindrangschikking binnen deze afdeling.
In de voorronde worden alle overige ingeschreven deelnemers verdeeld in poules van 5 ploegen die
bij loting worden bepaald. Volgens die loting speelt iedere ploeg éénmaal tegen de anderen van zijn
poule, hetzij thuis, hetzij op verplaatsing dit volgens een onderstaand schema (dit behelst dus 4
wedstrijden waarvan 2 thuiswedstrijden).
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Voor de voorrondewedstrijden dienen de clubs onderling de speeldata af te spreken binnen de
voorziene periode.
Voor de klassering binnen de poule geldt de reglementering van CD 268.
De winnaar van iedere poule gaat naar de 1/16e finales (1/8e finales bij de dames) waar zij als
thuisploeg zullen uitkomen tegen de in de poulefase vrijgestelde ploegen.
De 1/16e, 1/8e, 1/4e en 1/2e finales worden gespeeld in één wedstrijd.
Wanneer een ploeg forfait verklaart voor een wedstrijd in de poules van de beker is ze uitgeschakeld
voor de volgende ronde van de beker. (Dit geldt niet wanneer een administratief forfait wordt
uitgesproken).

Verlengingen – Gelijke stand
5.1.

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.

5.2.

Bij wedstrijden die worden gespeeld met heen- en terugwedstrijden zullen geen verlengingen
gespeeld worden in geval van gelijke stand bij de eerste ontmoeting. Ingeval een gelijke stand is
bereikt bij de totaalstand over de twee wedstrijden moeten zoveel verlengingen van 5 minuten
gespeeld worden tot een winnaar bekend is.

5.3.

Bij poulewedstrijden dienen er geen verlengingen gespeeld te woorden bij een gelijke stand op
het einde van de reglementaire speeltijd.

Voorgift
De voorgift bedraagt 5 (vijf) punten per afdelingsverschil en per wedstrijd. De hoofdscheidsrechter zal
de voorgift nazien.

Planning & afspraken
Het wedstrijdschema en de uitslagen worden gepubliceerd op de website van Basketbal Vlaanderen.
Beperkingen
7.1.

Er wordt bij de loting van de voorronde rekening gehouden met de reeksindelingen van het
kampioenschap m.a.w. er zal gezorgd worden dat de poules, in de mate van het mogelijke,
bestaan uit zoveel mogelijk ploegen uit de verschillende provinciale afdelingen. Om hiertoe te
komen zullen eerst alle teams uit hoogste provinciale afdeling. Vervolgens door de volgende
lagere afdeling en zo verder tot de laagste afdeling. Bij de loting wordt er indien mogelijk voor
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gezorgd dat er geen 2 ploegen van éénzelfde club in een poule worden ingedeeld en dat ploegen
niet geloot worden tegen ploegen uit hun afdeling van de reguliere competitie.
7.2.

De wedstrijden van de Beker van Oost-Vlaanderen moeten gespeeld worden op een
gehomologeerd terrein met label D of hoger.

7.3.

Indien een wedstrijd van de reguliere competitie geprogrammeerd is op dezelfde dag of
weekend dat in de jaarkalender voorzien werd voor de Beker van Oost-Vlaanderen Heren en
Dames heeft de wedstrijd van de Beker van Oost-Vlaanderen altijd voorrang en moet een
eventuele wedstrijd van de reguliere competitie verplaatst worden door de beide betrokken
clubs. Wanneer de betrokken clubs niet tot een akkoord kunnen komen kan het departement
competitie een tijdstip en locatie opleggen.

7.4.

Voor poulewedstrijden van de voorronde die tegen de uiterste voorziene datum NIET worden
gespeeld, krijgen beide ploegen 0 punten in de poulerangschikking.

7.5.

Voor de jeugd, jonger dan 12 jaar is de toegang gratis.

7.6.

Iedere bezoekende ploeg ontvangt 16 gratis toegangskaarten voor de spelers, de staff en alle
personen met een officiële functie als er inkomgeld gevraagd wordt.

7.7.

Een ploeg die tweemaal 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 tweemaal opeenvolgend op verplaatsing speelde. De
“bye”- en forfait - wedstrijden worden niet in rekening gebracht.

Speelschema & meldingen
Bij iedere correspondentie over een wedstrijd dient het wedstrijdnummer vermeld.
8.1.

De ploegen die inschrijven voor de Beker van Oost-Vlaanderen verklaren zich akkoord de data
of periode vastgelegd voor de Beker van Oost-Vlaanderen te eerbiedigen. Indien er een
bekerweekend is vastgelegd dienen de wedstrijden gespeeld worden tijdens dit weekend. Men
mag op een andere datum spelen indien beide ploegen hiervoor hun akkoord geven. Maar de
wedstrijden mogen niet gespeeld worden na de uiterste datum zoals vastgelegd in het
bekerschema verder in dit reglement. Als een ploeg zowel voor de landelijke als voor de
provinciale beker dient te spelen, dan heeft de Beker van Vlaanderen voorrang op de Beker van
Oost-Vlaanderen. Mits onderling akkoord kan hiervan afgeweken worden

8.2.

Bij overschrijding van de termijn voor het melden van de datum en uur van de te spelen
wedstrijd zal de verwerkingskost voor kalenderwijziging aangerekend worden.

8.3.

Bij het niet melden van datum en uur van de te spelen wedstrijd zal het Departement Competitie
autonoom speeldag en uur vastleggen. Afwezigheid op de door het Departement Competitie
geplande wedstrijd zal automatisch aanleiding geven tot forfait en de bijhorende boete.

8.4.

Het departement competitie kan voor het spelen van de finales en halve finales afwijken van de
voorziene weekends uit de jaarkalender.

Finales
De finales worden toegekend door het Bestuursorgaan in overeenkomst met het bidboek voor de
provinciale bekerfinales.
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Ontvangsten
Er dient geen deelnemersvergoeding betaald te worden.

Wedstrijdbladen
De richtlijnen voor het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier zijn integraal van toepassing voor
alle wedstrijden van de Beker van Oost-Vlaanderen.

Klachten en protesten
12.1. Protest tegenover de voorgift en klachten.
Elk protest in verband met voorgiften moet voor het begin van de wedstrijd betekend worden.
De klachten voor feiten die betrekking hebben op de wedstrijden, voor de kwalificatie van een
speler of coach, tegen administratieve beslissingen, dienen ingediend te worden volgens de
voorschriften van Art JD 455.
De termijn voor het indienen van een klacht wordt in tegenstelling tot de bepalingen
van Art JD 456/1 teruggebracht op 3 kalenderdagen na de dag van de wedstrijd.
De klachten worden behandeld volgens de voorschriften van Art JD 474 “spoedprocedure”
en Art JD 490 voor de kosten.
12.2. Kosten en ontvangsten van de wedstrijden die wegens vergissing van Basketbal Vlaanderen
overgespeeld worden.
Indien een wedstrijd over te spelen is ten gevolge een vergissing van een Bondsorgaan of naar
aanleiding van een vergissing begaan door een official die namens Basketbal Vlaanderen
handelde, vallen de kosten van de overgespeelde wedstrijd ten laste van Basketbal Vlaanderen.
Basketbal Vlaanderen zal echter in dat geval de ontvangsten innen.
12.3. Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, zullen worden beslecht door het Departement
Competitie. Tegen deze administratieve beslissingen van het Departement Competitie kan
beroep aangetekend worden.

Forfaits
13.1. Boetes
Bij forfaits zijn de statutaire boetes van toepassing zoals voorzien in de TTB.
Indien minimum 10 dagen voor de eerste wedstrijd forfait wordt gegeven, dan is een algemeen
forfait van toepassing (CD 275). Latere forfaits worden behandeld zoals in de reguliere
competitie (CD 274 en CD 276).
13.2. Forfait voor finale
Indien een club forfait geeft voor de Finale zal een vergoeding aangerekend worden van
€ 1.500,00. Deze kosten komen integraal ten goede aan de organisator van de finales en worden
gedebiteerd via de bondsrekening.

Prijzen
De Basketbal Vlaanderen biedt aan de finalisten:
Aan de winnaar:
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➢ Een beker ten definitieve titel
➢ 15 goudkleurige herinneringsmedailles of bekers
Aan de verliezer:
➢ 15 zilverkleurige herinneringsmedailles of bekers.

Akkoordverklaring
Door inschrijving en deelname verklaart elke club zich akkoord met boven vermeld reglement.

Kalender Heren
Poulefase:
Speeldag
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5

Datum meedelen
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

Voorziene speeldag
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken

Uiterste speeldatum
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020

Datum meedelen
10/09/2020
15/10/2020
02/12/2020
22/02/2021
nvt

Voorziene speeldag
26/09/2020
31/10/2020
19/12/2020
20/03/2021
15/05/2021

Uiterste speeldatum
08/10/2020
26/11/2020
04/02/2021
02/05/2021
nvt

Datum meedelen
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

Voorziene speeldag
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken

Uiterste speeldatum
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020

Datum meedelen
15/10/2020
02/12/2020
22/02/2021
nvt

Voorziene speeldag
31/10/2020
19/12/2020
20/03/2021
15/05/2021

Uiterste speeldatum
29/11/2020
07/02/2021
02/05/2021
nvt

Knock-out fase
Speeldag
1/16 finales
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales
Finale

Kalender Dames
Poulefase:
Speeldag
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5
Knock-out fase
Speeldag
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales
Finale
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