Reglement bekertoernooi
KNKV district Zuid kent sinds het seizoen 2016-2017 in het dameskorfbal één bekertoernooi.
1. Organisatie
De organisatie van de bekercompetitie valt onder het districtsbestuur van district Zuid. De uitvoering
is in handen van de competitiemedewerkers op het bondsbureau.
2. Deelname
Inschrijving voor de diverse bekertoernooien geldt op vrijwillige basis, voor standaardteams.
Inschrijven dient uiterlijk voor 15 augustus in het betreffende seizoen te gebeuren.
3. Speelavond
De wedstrijden worden op donderdagavond. Wanneer tijdig bekend is, dat het terrein van de
ontvangende vereniging op deze avond niet bespeelbaar is, of dat de ontvangende vereniging op de
vastgestelde speeldag niet de beschikking heeft over een speelveld, dan wordt de wedstrijd
verplaatst naar het terrein van de bezoekende vereniging. De eventuele verplaatsing dient minimaal
een week voor de speeldatum bij de competitiemedewerker te worden gemeld. Voor het verplaatsen
van wedstrijden naar een andere datum gelden de zelfde regels als in het reguliere wedstrijdkorfbal,
bijkomende voorwaarde is dat bekerwedstrijden uiterlijk in de week voor de volgende ronde
gespeeld moeten worden.
4. Terugtrekking
Verenigingen, die hun achttal gedurende de wedstrijdenreeks terugtrekken, verbeuren een
boete van 10 rekeneenheden.
5. Vaststellen wedstrijden
Het wedstrijdschema wordt door loting vastgesteld. In de eerste ronde kunnen de hoogst spelende
teams vrijgeloot worden middels een gestuurde loting.
6. Wedstrijd/tuchtreglement
Beide reglementen zijn van toepassing. Bekerkorfbal dient qua regelgeving beschouwd te worden als
wedstrijdkorfbal.
Uitzonderingen op bovenstaande reglementen:
Bij het niet opkomen verliest de betreffende ploeg de wedstrijd met 5-0 en wordt beschouwd
als een terugtrekking.
Indien een wedstrijd in een gelijkspel eindigt volgt er een verlenging. Voor deze verlenging zijn de
bepalingen zoals vermeld in het bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden van toepassing.
Bij de finale wordt er geloot wie de thuisspelende vereniging is. Bij deze finales wordt de
beginopstelling, met duidelijk onderscheid tussen aanval en verdediging voorafgaand aan de
wedstrijd ingeleverd bij de scheidsrechter.
7. Scheidsrechters
De medewerker arbitrage op het Bondsbureau zorgt voor aanwijzing van de scheidsrechters. De
scheidsrechter kosten worden automatisch uitbetaald.
8. Finaleplaats
Het Districtsbestuur wijst de locatie aan waar de finale gespeeld wordt.

9. Wedstrijdformulier
In de bekercompetitie wordt volledig gebruik gemaakt van het digitaal wedstrijdformulier.
10. Inschrijfgelden
Voor deelname aan de districtsbeker zijn conform het op de Algemene Vergadering
vastgestelde deelnemerskosten verschuldigd ten hoogte van 10 euro per wedstrijd voor een
seniorenteam.
11. Overige
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Districtsbestuur. Wanneer zich
onvoorziene bijzondere omstandigheden mochten voordoen, dan is het Districtsbestuur
gerechtigd van bovenstaande reglementering af te wijken.
Dit reglement heeft een ingangsdatum van 1 augustus 2016.

