SEIZOEN 2017-2018 - BEKERREGLEMENT
BEKERREGLEMENT - ALGEMEEN
1. Gewestelijke competitiewedstrijden in de (provinciale) bekerweekends hebben voorrang op de
Beker van Turnhout. Er kunnen geen competitiewedstrijden worden uitgesteld omwille van
wedstrijden in de Beker van Turnhout.
2. In de bekerkalender staat, bij de te spelen ronde, de uiterlijke speeldatum van deze
wedstrijden. De thuisploeg neemt contact op met de bezoekers om onderling een datum af te
spreken. Datum en aanvangsuur moeten op de opgegeven uiterlijke datum kenbaar gemaakt
worden aan:
Adriaensen Willy – 014/41 00 48 – willy.adriaensen@volleybalgewestturnhout.be
3. De thuisclub kan vrij beslissen om een alternatief te voorzien voor de flessen water die volgens
het Ontmoetingsreglement van Volley Antwerpen aan beide ploegen beschikbaar gesteld
moeten worden. In ieder geval moet de in het reglement voorziene hoeveelheid water ter
beschikking zijn.
4. In het gewest Turnhout kunnen voor alle wedstrijden alle beschikbare officiële rotatiebriefjes
gebruikt worden, dus zowel de witte, de roze als de gele gedrukte rotatiebriefjes.
5. De scheidsrechter stuurt het wedstrijdblad naar onze gewestelijke wedstrijdleider:
Davy Brosius – Dode Dreef 73 – 2360 Oud Turnhout
6. Geschillen worden beslecht door de bekerjury die samengesteld is uit het gewestbestuur.
Eventuele klachten i.v.m. het verloop van de beker dienen per aangetekend schrijven gericht
aan Willy Adriaensen verzonden te worden ten laatste de eerste werkdag na het beëindigen van
de betwiste wedstrijd. Deze jury beslist soeverein. Er is tegen deze beslissing geen verhaal
mogelijk.
7. De finaledag van deze gewestelijke beker gaat door op een nader te bepalen plaats (met
aanbesteding). Op deze finaledag zullen alle officiële personen van Volley Vlaanderen, Volley
Antwerpen en de gewestbesturen alsook officiële scheidsrechters gratis toegang hebben (niet
geldig voor jeugdscheidsrechters).

BEKERREGLEMENT - SENIORS
1. Het gewest Turnhout richt een bekercompetitie in voor Heren en Dames nationaal/divisie,
provinciaal en gewestelijk.
2. De bekercompetitie voor de senioren wordt gespeeld volgens het reglement van de provinciale
bekercompetitie (zie Ontmoetingsreglement Volley Antwerpen, hoofdstuk 6), met uitzondering
van de hieronder vermelde punten.
3. De Heren en Dames nationaal/divisie spelen een kwalificatietornooi, waarvoor desgevallend een
bijkomend reglement zal uitgeschreven worden.
4. De ontmoetingen komen tot stand door lottrekking. Als 3 ploegen van dezelfde club in de
kwartfinales staan, worden 2 ploegen van die club tegen elkaar geloot. Als 2 ploegen van
dezelfde club in de halve finales staan, spelen die ploegen tegen elkaar.

5. Vanaf de kwartfinales kan een speler/speelster (senior of jeugd vanaf de leeftijd van eerstejaars
U15) in zijn/haar club slechts in 1 seniorenploeg aan de gewestelijke beker deelnemen.
6. Indien een finaleploeg op hetzelfde moment moet deelnemen aan provinciale-of Vlaamse
(jeugd)eindronde/beker, zal het gewestbestuur een uitzonderingsmaatregel opleggen.
7. Bij forfait voor de bekerfinales zal een boete van € 500,00 aangerekend worden door het gewest
Turnhout.

BEKERREGLEMENT - JEUGD
1. Het gewest Turnhout richt een bekercompetitie in voor Jongens en Meisjes U19, U17, U15, U13
en U11.
2. De bekercompetitie voor de jeugd wordt gespeeld volgens het reglement van de provinciale
bekercompetitie (zie Ontmoetingsreglement Volley Antwerpen, hoofdstuk 6), met uitzondering
van de punten hieronder vermeld.
3. Er mogen per categorie meerdere ploegen dames en heren (jongens en meisjes) van eenzelfde
club deelnemen.
4. De eerste maal dat een jeugdspeler of jeugdspeelster in een leeftijdscategorie aantreedt, mag
deze binnen die leeftijdscategorie niet meer vlotten.
5. Met uitzondering van de wedstrijden voor jongens U19 zorgt de thuisploeg zelf voor een
officiële voor dit seizoen in regel zijnde scheidsrechter of jeugdscheidsrechter. Eventueel
kunnen zij toch een beroep doen op de gewestelijke scheidsrechtersverantwoordelijke. In dit
geval betaalt de thuisploeg de normale vergoeding (€ 30,00) + de verplaatsingsonkosten
(volgens de geldende normen van de FOD), af te rekenen voor aanvang van de wedstrijd.
6. Bij de wedstrijden U19 jongens zorgt de thuisploeg voor een markeerder.
7. Bij forfait voor de bekerfinale zal een boete van € 125,00 aangerekend worden door het gewest
Turnhout.

