Provinciale Bekercompetitie voor jeugd
Reglementering seizoen 2019-2020

1 Inrichting
Basketbal Vlaanderen richt provinciale bekercompetities in voor jeugdploegen van de categorieën
U21 Jongens, U19 Meisjes, U18 Jongens, U16 Meisjes, U16 Jongens, U14 Meisjes, U14 Jongens, U12
Meisjes en U12 Jongens. Er zijn geen inschrijvingskosten voor de deelnemende clubs.

2 Deelname
Elke club van de desbetreffende provincie mag maximaal één team inschrijven per categorie. Teams
die voor de reguliere competitie ingedeeld werden op niveau 1 of 2 mogen niet deelnemen aan de
provinciale bekers behoudens de teams van niveau 2 die zich niet kunnen kwalificeren voor de Beker
van Vlaanderen. Deze teams kunnen zich na de eerste ronde van de competitie inschrijven voor de
provinciale Beker en starten in de 1/16 finales. Teams die zich kwalificeren voor de Beker van
Vlaanderen maar weigeren deel te nemen kunnen hierdoor niet toch deelnemen aan een Provinciale
beker.
Clubs die in een categorie een ploeg hebben die deelneemt aan de competitie op niveau 1 of 2
mogen een B-team inschrijven voor de desbetreffende categorie. Indien het A-team van een club zich
niet kan kwalificeren voor de Beker van Vlaanderen en het B-team zich kan kwalificeren voor de 1/16
finales van de provinciale beker zal enkel het A-team van de desbetreffende club toegelaten worden
tot 1/16 finales.

3 Algemeen
➢ Resultaten
Alle resultaten dienen meegedeeld te worden conform artikel CD 267 uit het huishoudelijk
reglement.
➢ Wedstrijdlocatie
Het is niet toegelaten van wedstrijden in een andere provincie te spelen behoudens toestemming
van de tegenstander.
➢ Toegangsgelden
Het is niet toegelaten van toegangsgeld voor de wedstrijden te vragen behoudens voor de
finalewedstrijden.
➢ Homologatie
Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden op een terrein dat gehomologeerd is met het label C of
hoger.
➢ Reglementering
Behoudens afwijkingen bepaald in dit document geldt de reglementering van het huishoudelijk
reglement voor deze competitie.

4 Kwalificatie van spelers
De algemene principes van CD291 uit het huishoudelijk reglement zijn van toepassing behoudens
onderstaande beperkingen.
In de poulefase mogen geen spelers deelnemen die op de spelerslijst vermeld staan van een team
dat ingedeeld is in niveau 1 of 2 (ook niet van een jongere leeftijdscategorie). Vanaf de 1/16 finales
mogen er geen spelers deelnemen aan de wedstrijden die vermeld staan op de spelerslijst van een
ploeg die zich kon kwalificeren voor de Beker van Vlaanderen van de categorie (ook niet van een
jongere leeftijdscategorie).
Elke overtreding betreffende de kwalificatie van spelers wordt bestraft met een verloren verklaarde
wedstrijd zoals omschreven in artikel CD 274 uit het huishoudelijk reglement.

5 Competitiefases
5.1 Poules
De provinciale bekers starten met een poulefase voor alle ingeschreven ploegen van niveau 3 of 4
van de competitie. Deze poules geven toegang tot de 1/16 finales. Indien binnen een categorie het
aantal ingeschreven ploegen van niveau 3 en 4 vermeerderd met het aantal ploegen van niveau 2 uit
de betrokken provincie minder dan 33 is wordt er geen poulefase ingericht.
➢ Speelschema
Elke poule bestaat uit maximaal vier teams en spelen volgens onderstaand speelschema:
Speeldag 1: A-B, C-D
Speeldag 2: B-C, D-A
Speeldag 3: A-C, D-B
➢ Rangschikking
De rangschikking binnen de poule wordt vastgelegd volgens de reglementering van artikel CD 268 uit
het huishoudelijk reglement, deel competitie. Bij wedstrijden die gelijk eindigen na de reguliere
speeltijd dienen er geen verlengingen gespeeld te worden en ontvangen beide ploegen 2 punten.
Indien het noodzakelijk is om de tweedes en derdes uit een poule te vergelijken wordt er een nieuw
klassement gemaakt met de resultaten van de 3 eerste ploegen uit elke poule onderling. Die ploegen
worden dan gerangschikt volgens de behaalde punten en indien dit gelijk is vervolgens door deling
van het aantal gemaakte en aantal tegen gekregen doelpunten. Is dit daarna nog gelijk dan volgt er
een loting.
➢ Loting
Er is geen geleide loting voor de indeling in de poules. Alle ploegen worden willekeurig ingedeeld in
de poules.
➢ Speeldata en -uren
Poulewedstrijden dienen gespeeld te worden op de daarvoor voorziene weekends in de
jaarkalender. De wedstrijden van de poulefase dienen ingepland te worden voor 1 augustus. Daarna
zal elke inplanning of wijziging het akkoord van de tegenstander vereisen. Enkel mits akkoord van de
tegenstander kan een poulewedstrijd gespeeld worden buiten de voorziene weekends. Alle

poulewedstrijden dienen uiterlijk gespeeld te worden op 23 december 2019. Indien een wedstrijd
niet voor deze datum gespeeld is, wordt het forfait toegekend aan de thuisspelende ploeg.
Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in overeenstemming met CD 261 betreffende de
toegelaten speeldagen en -uren zoals op niveau 3 en 4 van de reguliere competitie.

5.2 Knock-out fases
➢ Speelschema
Alle wedstrijden vanaf de 1/16 finales worden gespeeld volgens het algemeen bekerschema van
Basketbal Vlaanderen met rechtstreekse uitschakeling
➢ Loting
Er is geen geleide loting. Alle gekwalificeerde ploegen worden willekeurig geloot in het bekerschema.
➢ Voorrang bij planning op competitie
Alle knock-out wedstrijden die ingepland worden in de voorziene speeldag hebben steeds voorrang
op wedstrijden van de reguliere competitie die in die weekends ingepland werden behoudens in die
gevallen waar het weekend eveneens een speeldag van de reguliere competitie betreft. In dit laatste
geval heeft de competitiewedstrijd voorrang.
➢ Thuisvoordeel
Vanaf de kwartfinales kan de uitploeg het thuisvoordeel aanvragen wanneer ze de twee voorgaande
wedstrijden de bezoekende ploeg waren behoudens in de gevallen waar de tegenstander zich in
dezelfde situatie bevindt.
➢ Verlengingen
Alle wedstrijden worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Bij gelijke stand op het einde van
de reglementaire speeltijd dienen er verlengingen gespeeld te worden in overeenstemming met het
spelreglement.

5.3 Finales
De finales worden toegekend door de Raad van Bestuur in overeenkomst met het bidboek voor de
provinciale bekerfinales.

6 Ontvangsten
Er dient geen deelnemersvergoeding betaald te worden.

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

8 Klachten en protesten
8.1 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.

8.2 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.
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.

9 Forfaits
9.1 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).

9.2 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.

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

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

