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Basketbal Vlaanderen richt een bekercompetitie in voor Seniors Dames onder de benaming: “Beker
van Vlaanderen Dames”. Vanaf de eerste dag zal de thuisploeg de organisatiekosten dragen (huur
van de installaties, algemene kosten). De bezoekende ploeg zal de verplaatsingskosten dragen (staf
en spelers).
Alle correspondentie betreffende de Beker van Vlaanderen seniors kan gevoerd worden met de
manager competitie, verder in dit reglement ‘verantwoordelijke’ genoemd.
E-mail: competitie@basketbal.vlaanderen
Inschrijving dient te gebeuren via de daartoe beschikbaar gestelde toepassing en dit ten laatste tegen
05 mei 2021.
Bij uitzonderlijke omstandigheden kan het Bestuursorgaan ten alle tijden wijzigingen doorvoeren aan
het Bekerreglement. Dit kan onder andere, maar is niet beperkt tot, het annuleren van de Beker
omvatten alsook het wijzigen van de formule of het wijzigen de toegelaten deelnemende ploegen.

De Beker van Vlaanderen Dames, bekroond met een wisselbeker, is voorbehouden aan de werkende
clubs die aangesloten zijn bij Basketbal Vlaanderen.
De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van het Intern Reglement van Basketbal
Vlaanderen (AD 55 E 1 alsook CD 253 is van toepassing), tenzij het bekerreglement hiervan
uitdrukkelijk afwijkt.
Speelsters die aan de reguliere competitie deelnemen onder een statuut specifiek voor de reeks van
een team mogen ook deelnemen aan de wedstrijden van de Beker van Vlaanderen voor dat team. Dit
geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor de speelsters die genieten van het statuut van
beloftevolle of talentvolle speler van de TDW reeksen

Aan de Beker van Vlaanderen Dames kan deelgenomen worden door ploegen uit 1ste provinciale en
landelijke afdelingen.

De voorronde wordt gespeeld in poules.
De ingeschreven ploegen uit de 1ste landelijke afdeling – aangevuld met, afhankelijk van het aantal
ingeschreven ploegen, 2de landelijke ploegen – worden eventueel vrijgesteld van de poulefase. De
vrijstelling wordt bepaald op basis van de volgorde van de rangschikking op het einde van het seizoen
2019-2020 en wordt verleend tot het nodige aantal – in functie van het aantal inschrijvingen –
bereikt is.
In een eerste ronde worden alle overige ingeschreven deelnemers verdeeld in poules van 5 ploegen
die bij loting worden bepaald. Volgens de loting speelt iedere ploeg éénmaal tegen de anderen van
zijn poule hetzij thuis, hetzij op verplaatsing dit volgens onderstaand schema (dit behelst 4
wedstrijden waarvan 2 thuiswedstrijden).
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Voor de poulewedstrijden dienen de clubs onderling de speeldata af te spreken binnen de voorziene
periode.
Voor de klassering binnen de poule geldt de reglementering van CD 268.
De winnaar van iedere poule gaat naar de 1/8 Finale waar zij als thuisploeg zullen uitkomen tegen de
in de poulefase vrijgestelde ploegen.
De 1/8, 1/4 en 1/2 Finale worden gespeeld in één wedstrijd.
Wanneer een ploeg forfait verklaart voor een wedstrijd in eender welke fase van de beker is ze
uitgeschakeld voor de volgende ronde van de beker. (Dit geldt niet wanneer een administratief
forfait wordt uitgesproken.) Artikel 13.1 van dit reglement zal van toepassing zijn.
De ploeg die forfait verklaart voor een wedstrijd tijdens de poulefase, verliest al zijn wedstrijden met
een score van 20-0, maar voor de gespeelde wedstrijden worden er geen kosten “forfait”
aangerekend.
De nog te spelen wedstrijden moeten gespeeld worden maar krijgen wel de forfaitscore zonder
kosten.
Ploegen die een tweede ronde/barragduel hebben moeten spelen, krijgen in de mate van het
mogelijke het thuisvoordeel in de volgende ronde.

5.1.

In geval van gelijke stand bij het einde van de reglementaire speeltijd zullen er verlengingen
van 5 minuten worden gespeeld tot op het ogenblik dat een ploeg als winnaar kan aangeduid
worden.
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De voorgift bedraagt 5 (vijf) punten per afdelingsverschil en per wedstrijd voor de volledige duur van
de bekercompetitie, tot en met de Finale inbegrepen. De hoofdscheidsrechter zal de voorgift nazien.

Het wedstrijdschema en de uitslagen zijn raadpleegbaar op de website van Basketbal Vlaanderen. De
planning gebeurt via Sport Beheer Online.
Beperkingen:
1. Er wordt bij de loting van de voorronde rekening gehouden met de reeksindelingen van het
kampioenschap m.a.w. er zal gezorgd worden dat de poules, in de mate van het mogelijke,
bestaan uit zowel landelijk als provinciaal spelende ploegen.
2. De wedstrijden van de Beker moeten gespeeld worden op een gehomologeerd terrein met
minimaal label C.
3. Indien een wedstrijd van de reguliere competitie of provinciale beker geprogrammeerd is op
dezelfde dag of weekend die in de jaarkalender voorzien werd voor de Beker van Vlaanderen
dan heeft de wedstrijd van de Beker van Vlaanderen altijd voorrang en moet een eventuele
wedstrijd van de reguliere competitie of provinciale beker verplaatst worden door de beide
betrokken clubs.
4. Voor groepswedstrijden van de voorronde die tegen de uiterste voorziene datum NIET
worden gespeeld, krijgen beide ploegen 0 punten in de poulerangschikking.
5. Alle kosten en baten gerelateerd aan het inrichten van een wedstrijd zijn ten laste van de
thuisspelende club.
6. Voor de jeugd, jonger dan 12 jaar is de toegang altijd gratis.
7. De thuisploeg zal de secretaris van de bezoekende ploeg – evenals de verantwoordelijke voor
de Beker van Vlaanderen seniors – alle nodige inlichtingen in verband met de ligging van zijn
terrein, datum en uur van de wedstrijd bezorgen via Sportbeheer Online 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 Dames, 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.
8. Een ploeg die twee opeenvolgende malen op verplaatsing heeft gespeeld vanaf de knockoutfase kan de volgende wedstrijd thuisploeg worden door een verzoek in te dienen bij de
verantwoordelijke. Indien beide ploegen echter de vorige twee wedstrijden op verplaatsing
hebben gespeeld blijft de loting behouden. De “bye”- en forfait - wedstrijden worden niet in
rekening gebracht.
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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 via Sport
Beheer Online (smart client toepassing voor clubs) ten laatste op de dag voorzien in het
speelschema. Bij geschillen of het uitblijven van een akkoord dient de verantwoordelijke
Beker van Vlaanderen Dames onmiddellijk verwittigd te worden.

8.3.

Bij het afwijken van het voorziene bekerweekend voorzien in het speelschema, moet de
bezoekende ploeg hiervoor steeds zijn akkoord te geven. Artikel 260-C van Intern Reglement,
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.
Thuisploegen die niet tijdig een voorstel doen (zie speelschema) om een wedstrijd in te
plannen kunnen het thuisvoordeel ontnomen worden. Een voorstel is pas officieel wanneer
er een workflow wordt opgemaakt in Sportbeheer Online.
Wanneer de thuisploeg geen voorstel overmaakt voor het voorziene weekend en er geen
onderling akkoord wordt bereikt tegen de deadline over een andere datum, kan het
thuisvoordeel aan de uitploeg toegewezen worden als die wel over een zaal beschikt in het
voorziene weekend.

8.5

Bij niet melden van datum en uur van de te spelen wedstrijd zoals voorzien in het
planschema kan 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.

Basketbal Vlaanderen debiteert beide clubs per ronde voor de volgende bedragen als
deelnemingsvergoeding, voor de poulewedstrijden zijn de deelnemingskosten per wedstrijd. In geval
van forfait zijn deze bedragen eveneens verschuldigd.
Voorronde per wedstrijd
Tweede ronde
1/16 Finale
1/8 Finale
1/4 Finale
1/2 Finale Heen & Terug
Finale

€ 10,00
€ 30,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 2500,00

De richtlijnen voor het gebruik van het digitaal wedstrijdformulier zijn integraal van toepassing voor
alle wedstrijden van de beker van Vlaanderen.
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11.1

Protest tegenover de voorgift en klachten.

Elk protest in verband met voorgiften moet voor het begin van de wedstrijd betekend worden.
De klachten over feiten die betrekking hebben op de wedstrijden, betreffende de kwalificatie van
een speler of coach en administratieve beslissingen, moeten ingediend 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.
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.
Basketbal Vlaanderen zal echter in dat geval de ontvangsten innen.
Indien er na aftrek van de volgende uitgaven:
• een som van € 250,00 maximaal voor het ter beschikking stellen van de zaal (Art CD 243)
• kosten van de scheidsrechters voor het leiden van de wedstrijd
• dossierkosten van de betrokken Raad (Raden)
• kosten voor de controleopdracht van de door Basketbal Vlaanderen aangeduide waarnemers
• verplaatsingsonkosten van de bezoekende ploeg aan drie wagens tegen vigerende tarief per
kilometer vastgelegd in artikel FD 530 uit het Intern Reglement.
een bonussaldo overblijft, dan zal dit in twee gelijke delen tussen de deelnemende clubs verdeeld
worden. De betaling van het saldo zal slechts geschieden na voorlegging van de officiële stukken die
de uitgaven staven.

12.1 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).
12.2 Forfait voor finale
Indien een club forfait geeft voor de finale zal een vergoeding aangerekend worden van € 2500. Deze
kosten komen integraal ten goede van de organisator van de finales en worden gedebiteerd via de
bondsrekening.
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Basketbal Vlaanderen biedt aan de finalisten:
Aan de winnaar:
• het behoud voor 1 jaar van de bestendige Wisselbeker
• 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.

Poulefase
Speeldag
Speeldag 1
Speeldag 2
Speeldag 3
Speeldag 4
Speeldag 5

Datum meedelen
15/08/2021
15/08/2021
15/08/2021
15/08/2021
15/08/2021

Voorziene speeldag
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken
Onderling af te spreken

Uiterste speeldatum
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021

Knock-out fase
Speeldag
Datum meedelen
Voorziene speeldag
Uiterste speeldatum
2de ronde*
26/09/2021
06/10/2021
10/10/2021
1/8 finales
17/10/2021
31/10/2021
09/01/2022
1/4 finales
16/01/2022
30/01/2021
27/02/2022
1/2 finales
06/03/2022
20/03/2022
27/03/2022
Finale
n.v.t.
17/04/2022
n.v.t.
*Afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Opgelet: de voorziene speeldag is midweeks.
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