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Bekercompetitie
De elftallen en zeventallen worden geplaatst in poules van 3 of 4. De eerste ronde wordt in
poulevorm gespeeld, terwijl de volgende rondes verder gaan volgens het knock-out systeem.
De nummers 1 van de poules plaatsen zich voor de volgende ronde.
Plaatsing voor de volgende ronde
Voor iedere gewonnen wedstrijd in de poule worden drie punten toegekend. Voor een gelijkspel
één punt.
Het elftal of zevental dat in de eindstand van de poule de meeste punten heeft behaald gaat
door naar de volgende ronde (knock-out).
Is het aantal punten van één of meerdere elftallen of zeventallen gelijk, dan is het elftal of
zevental met het beste doelsaldo geplaatst voor de volgende ronde. Is dit doelsaldo ook gelijk,
dan wordt het elftal of zevental winnaar dat het grootst aantal doelpunten vóór heeft gescoord.
Is dit ook nog gelijk dan beslist het onderlinge resultaat. Is er dan nog geen beslissing, dan
wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.
Bij de wedstrijden via het knock-out systeem gaat de winnaar door naar de volgende ronde.
Eindigt de wedstrijd in een gelijkspel, dan dienen onmiddellijk na het verstrijken van de officiële
speeltijd strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de
“Spelregels Veldvoetbal”. Voor de finale geldt een uitzondering (zie verderop in dit reglement).
Uitstel wedstrijden/verplaatsen wedstrijden

Uitstel van vastgestelde bekerwedstrijden wordt niet verleend.

Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking
heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de
wedstrijd(en) in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is
na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan
moet de wedstrijd worden gespeeld op het terrein van de tegenstander.

In overleg met de tegenstander is het toegestaan een wedstrijd om te zetten (te
spelen op het terrein van de tegenstander). Hiervan dienen alle belanghebbenden
(zoals tegenstander, scheidsrechter en het districtskantoor) uiterlijk drie werkdagen
voor aanvang van de wedstrijd in kennis te zijn gesteld.

Indien door weers- c.q. terreinomstandigheden (ook bij droogte) een wedstrijd op de
wedstrijddag zelf moet worden afgelast, moet altijd worden getracht de wedstrijd te
spelen op het terrein van de tegenstander. Beide partijen zijn verplicht hieraan hun
medewerking te verlenen. Indien dit niet mogelijk is, moet worden getracht een
alternatief speelterrein te verkrijgen. Indien dit ook niet mogelijk is, wordt de wedstrijd
door het districtskantoor zo spoedig mogelijk weer vastgesteld.

Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is toegestaan. In overleg met en met
goedkeuring van de tegenstander en de KNVB kan een wedstrijd van kalender 1 t/m 4
worden verplaatst naar een datum liggend vóór 13 september 2015 Tevens moet de
eventuele scheidsrechter over de verplaatsing worden ingelicht.

Indien het een wedstrijd betreft in volgende ronden (knock-out systeem) betreft, geldt
dat wedstrijden verplaatst mogen worden naar een datum die ligt vóór de door de
KNVB vastgestelde datum. Dit in verband met de loting en vaststelling van wedstrijden
voor de volgende ronde.
Ongerechtigde speler(s)
Een elftal of zevental dat een ongerechtigde speler opstelt wordt - afgezien van de door de
tuchtcommissie te nemen maatregelen - van verdere deelname uitgesloten.

2

woensdag 12 augustus 2015

Niet opkomen of terugtrekken
Een elftal of zevental dat niet opkomt of zich terugtrekt wordt een bedrag van € 117,60 voor
senioren en € 29,20 voor jeugd aan administratiekosten in rekening gebracht. Het team wordt
van verdere deelname uitgesloten.
Finaledag
De bekerfinales worden gespeeld op de jeugdvoetbaldag, de seniorenbekerdag c.q. de
gehandicaptenvoetbalbekerdag. Voor deze dagen zijn speciale reglementen van toepassing,
die te zijner tijd bekend worden gemaakt.
Bekers en medailles
De finalisten van de bekercompetities ontvangen een beker die direct eigendom is. Alle spelers
ontvangen een herinneringsmedaille.
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