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Basketbal Vlaanderen richt een bekercompetitie in voor Jonge basketbalspelers onder de benaming:
“Beker van Vlaanderen Jeugd”. Vanaf de eerste dag zal de thuisploeg de organisatiekosten dragen
(huur van de installaties, algemene kosten). De bezoekende ploeg zal de verplaatsingskosten dragen
(staff en spelers).
Alle correspondentie betreffende de Beker van Vlaanderen jeugd kan gevoerd worden met de
manager competitie, verder in dit reglement ‘de verantwoordelijke’ genoemd.
E-mail: competitie@basketbal.vlaanderen
Inschrijving dient te gebeuren via de daartoe beschikbaar gestelde toepassing en dit ten laatste op 05
mei 2018.

De Beker van Vlaanderen is voorbehouden aan de werkende clubs aangesloten bij Basketbal
Vlaanderen.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het HHR van de Basketbal Vlaanderen.
(AD 55 E 1 alsook CD 253 is van toepassing), tenzij het bekerreglement hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Bij de meisjes wordt de beker ingericht voor de categorieën U19, U16 en U14.
Bij de jongens spelen de categorieën U21, U18, U16 en U14 de bekercompetitie.
In de categorie U14 zijn gemengde ploegen toegelaten, zij komen uit in de categorie U14 jongens.
De leeftijdscategorieën zijn deze die jaarlijks goedgekeurd zijn op de algemene vergadering van
Basketbal Vlaanderen.
Bij de meisjescategorieën kwalificeren de eerste 16 gerangschikte ploegen zich na de eerste ronde
van de reguliere competitie.
Bij de jongenscategorieën kwalificeren de eerste 32 gerangschikte ploegen zich na de eerste ronde
van de reguliere competitie.
Bij het bepalen van de 16 of 32 hoogst gerangschikte ploegen uit de reguliere competitie wordt er
eerst rekening gehouden met de positie in de rangschikking.
Als ploegen, die op éénzelfde plaats in de rangschikking geëindigd, zijn dienen vergeleken te worden
dan telt het hoogst aantal behaalde punten op voorwaarde dat alle reeksen uit evenveel teams
bestaan.
Indien het noodzakelijk is om ploegen te vergelijken die op dezelfde plaats geëindigd zijn uit
verschillende reeksen met een ongelijk aantal teams, worden deze vergeleken op basis van de
hoogste score van het aantal behaalde punten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.
Indien dit resultaat gelijk is dient de deling gemaakt te worden van het aantal gemaakte en aantal
tegen gekregen doelpunten. Is dit daarna nog gelijk dan volgt er een loting.
Elke club kan slechts 1 (één) ploeg per categorie kwalificeren.
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De Beker wordt betwist bij wijze van rechtstreekse uitschakeling. Wanneer een ploeg forfait geeft
tijdens de Bekercompetitie, dan is ze uitgeschakeld voor het verdere verloop van de Beker.
Artikel 14 van dit reglement is van toepassing.
Er is geen geleide loting.

Bij een gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd wordt er telkens een verlenging van
5 minuten gespeeld tot er een ploeg als winnaar kan aangeduid worden.

Bij de Jeugd is geen voorgift voorzien.

Het wedstrijdschema en de uitslagen zijn raadpleegbaar op de website van Basketbal Vlaanderen. De
planning gebeurt via SportBeheerOnline.
Beperkingen:
1. De wedstrijden van de Beker moeten gespeeld worden op een gehomologeerd terrein met
label B.
2. Indien een wedstrijd van de reguliere competitie of provinciale beker geherprogrammeerd is
op dezelfde dag of weekend die in de jaarkalender voorzien werd voor de Beker van
Vlaanderen, heeft de wedstrijd van de Beker van Vlaanderen altijd voorrang en moet een
eventuele wedstrijd van de reguliere competitie verplaatst worden door de beide betrokken
clubs.
3. Door in te schrijven voor de Bekercompetitie verklaren de ploegen zich akkoord om in
voorkomend geval, een beker- en competitiewedstrijd in hetzelfde weekend te betwisten.
4. De thuisploeg zal de secretaris van de bezoekende ploeg – evenals de verantwoordelijke voor
de Beker van Vlaanderen Jeugd en seniors – alle nodige inlichtingen in verband met de
ligging van zijn terrein, datum en uur van de wedstrijd bezorgen. In deze correspondentie zal
telkens het wedstrijdnummer worden vermeld.
Wordt de wedstrijd afgewerkt in een andere dan de gebruikelijke zaal zal dit expliciet
vermeld worden.
Het niet doorgeven van deze gegevens aan de secretaris van de bezoekende ploeg en aan de
verantwoordelijke voor de Beker van Vlaanderen, zal aanleiding geven tot het in gebreke
stellen van de thuisploeg waarbij het Departement Competitie kan beslissen deze wedstrijd
vast te leggen op datum, uur en plaats die zij beslist.
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5. Een ploeg die twee opeenvolgende malen op verplaatsing heeft gespeeld wordt de volgende
wedstrijd thuisploeg. Indien beide ploegen echter de vorige twee wedstrijden op
verplaatsing hebben gespeeld blijft de loting behouden. De “bye-” en forfait- wedstijden
worden niet in rekening gebracht.

Bij iedere correspondentie over een wedstrijd dient het wedstrijdnummer vermeld.
8.1.

De ploegen die inschrijven voor de Beker van Vlaanderen verklaren zich akkoord om de data
of periode vastgelegd voor de Beker van Vlaanderen te eerbiedigen.

8.2.

De deelnemende clubs moeten datum en uur van de te spelen wedstrijden melden aan de
verantwoordelijke Beker van Vlaanderen Jeugd, ten laatste op de dag voorzien in het
speelschema.

8.3.

Bij het afwijken van het voorziene bekerweekend voorzien in het speelschema,
dient de bezoekende ploeg hiervoor steeds zijn akkoord te geven. Artikel 260-C van HHR Deel
Competitie is van toepassing.

8.4

Bij overschrijdingen van de termijnen voor het melden of het niet melden van de datum en
uur van de te spelen wedstrijd zal de verwerkingskost voor een kalenderwijziging
aangerekend worden.

8.5

Bij niet melden van datum en uur van de te spelen wedstrijd zal het Departement Competitie
autonoom speeldag en uur vastleggen. Afwezigheid op de door het Departement Competitie
geplande wedstrijd zal automatisch aanleiding geven tot forfait en bijhorende boete.

Voor de voorrondes Beker van Vlaanderen jeugd mag geen inkomgeld gevraagd worden.

De richtlijnen voor het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier zijn integraal van toepassing voor
alle wedstrijden van de beker van Vlaanderen.

11.1.

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.
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11.2.

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

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).

Indien een club forfait geeft voor de finale zal een vergoeding aangerekend worden van € 500. Deze
kosten komen integraal ten goede van de organisator van de finales en worden gedebiteerd via de
bondsrekening.

Basketbal Vlaanderen biedt aan de finalisten:
Aan de winnaar:
• een beker ten definitieve titel
• 15 goudkleurige herinneringsbekers
Aan de verliezer:
• 15 zilverkleurige herinneringsbekers

Door inschrijving en deelname verklaart de club zich akkoord met boven vermeld reglement.
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Knock-out fase
Speeldag
1/16 finales
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales
Finale

Datum meedelen
16/12/2019
30/12/2019
13/01/2020
09/02/2020
nvt

Voorziene speeldag
21/12/2019
04/01/2020
22/01/2020
26/02/2020
21/03/2020

Uiterste speeldatum
29/12/2019
12/01/2020
02/02/2020
08/03/2020
nvt

Datum meedelen
16/12/2019
30/12/2019
13/01/2020
09/02/2020
nvt

Voorziene speeldag
21/12/2019
04/01/2020
25/01/2020
26/02/2020
21/03/2020

Uiterste speeldatum
29/12/2019
12/01/2020
02/02/2020
08/03/2020
nvt

Datum meedelen
18/12/2019
13/01/2020
09/02/2020
nvt

Voorziene speeldag
04/01/2020
25/01/2020
26/02/2020
21/03/2020

Uiterste speeldatum
12/01/2020
02/02/2020
08/03/2020
nvt

Knock-out fase
Speeldag
1/16 finales
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales
Finale

Knock-out fase
Speeldag
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales
Finale
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