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BEKER VAN VLAANDEREN
Reglement
Art.1 Er wordt een Beker Heren met handicapsysteem en een Beker Dames met
handicapsysteem voorzien.
Kwalificatie:
Aan de eindronde Beker van Vlaanderen worden zes ploegen toegelaten:
•
5 provinciale bekerwinnaars
•
1 finalist van de organiserende provincie
Organisatie en lottrekking:
In de loop van de maand april zal het bestuur het programma samenstellen van deze
organisatie.
Het samenstellen van het programma zal gebeuren door lottrekking (volgorde van de
wedstrijden en het bepalen wie thuisploeg is enz. ). Ploegen van de organiserende
provincie kunnen elkaar pas tegenkomen in de finale. De tweede ploeg uit de
organiserende provincie speelt altijd kwartfinale (indien meer dan 4 ploegen aanwezig)
Art.2 Spelsysteem:
De beker van Vlaanderen wordt gespeeld met het systeem van rechtstreekse
uitschakeling.
De handicappunten worden toegekend met voorgift; d.w.z. dat, alvorens een set wordt
aangevangen, men de toegestane handicappunten op het scorebord aanbrengt. Er dient
getost te worden om de serveerder van set 1 te bepalen. Bij een vijfde set wordt er
gewisseld wanneer een speler 5 effectieve punten heeft gescoord.
Deze formule houdt in dat de behaalde resultaten voor de Beker van Vlaanderen NIET in
aanmerking komen voor vermelding op de individuele uitslagen steekkaart.
Een ploeg is samengesteld uit 3 vaste spelers en een reserve, welke de beker op
provinciaal niveau hebben betwist. De reserve mag geen deel uitgemaakt hebben van
een andere ploeg.
De opstelling van de 3 spelers die een ploeg vormen is vrij; de opstelling van de ploegen
dienen gelijktijdig en schriftelijk te worden overhandigd aan de hoofdscheidsrechter en dit
tien minuten voor aanvang van de wedstrijd.
De speelvolgorde is de volgende: 3-2, 2-1, 1-3, 3-1, 2-3, 1-2, 3-3, 2-2, 1-1
De reglementaire samenstelling van de ploegen valt onder de bevoegdheid van de PC’s,
bij inbreuk verliest betrokken ploeg met forfaitscore.
Er wordt gespeeld tot een ploeg 5 wedstrijden heeft gewonnen.
Art.3 Het volledige programma wordt door de event-verantwoordelijke opgemaakt.
Art.4 De competitie vangt aan om 10.00 uur. De ploegen dienen een half uur voor de aanvang
van de wedstrijden aanwezig te zijn. Ploegen die rechtstreeks gekwalificeerd zijn voor de
halve finale dienen aanwezig te zijn om 12.30 uur.
Een afgevaardigde van elke deelnemende ploeg dient een half uur voor de aanvang van de
wedstrijd aanwezig te zijn voor afhandeling van de administratieve zaken.
Laattijdige aanwezigheid geeft aanleiding tot schrapping.
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Art.5 De provinciale secretarissen dienen voor 20 april hun provinciaal gekwalificeerde ploegen
(vier namen per ploeg) mede te delen aan het VTTL-secretariaat. Zij dienen ook mede te
delen of er andere ploegen van diezelfde club deelgenomen hebben aan de provinciale
bekerstrijd, zodoende om aan te geven welke spelers zeker niet mogen optreden als
reserve. De provinciale secretarissen dienen schriftelijk hun provinciaal gekwalificeerde
ploegen te verwittigen.
Art.6 De VTTL schenkt, na afloop tijdens de prijsuitreiking, aan de finalisten een prijs.

UURROOSTER
9u15 :
9u30:
9u45:
10u00:

Aankomst en onthaal
Administratie
Verwelkomingwoord door een lid van het organiserend P.C.,
Aanvang wedstrijden (programma wordt samengesteld door de eventverantwoordelijke)
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