BEKER 2021-2022

REGLEMENTEN BEKER GVP
Alle ploegen zijn verplicht deel te nemen aan de Bekercompetitie.
De Verbondsbekerwedstrijden worden gespeeld volgens het Innerlijk
Reglement dat van toepassing is in de kompetitie, behoudens enkele
uitzonderingen hieronder vermeld:
1. De spelers mogen aantreden in de respectievelijke ploegen waarvoor ze
gekwalificeerd zijn. Na de eerste deelgenomen wedstrijd in een ploeg
blijft men enkel gekwalificeerd voor deze ploeg. Spelers van
uitgeschakelde ploegen mogen niet meer deelnemen aan andere
Bekerwedstrijden van hun club, uitgezonderd uitzonderlijke gevallen, te
beslissen door Hoofdbestuur GVP. Alle ploegen mogen worden
aangevuld met reserves of nieuwe aansluitingen.
2. Per ontmoeting dienen er minstens VIJF spelers per ploeg aan de
wedstrijd deel te nemen, zo niet, wordt de overtredende ploeg beboet
met €125 (€75 voor de benadeelde ploeg + €50 voor GVP) en verliest
men de wedstrijd met 0-6. Bij Forfait in de finale worden deze bedragen
verdubbeld.
3. In de ploegen die zich plaatsen voor de Finale moeten vijf van de zes
spelers die opgesteld worden, minstens TIEN kompetitie-en/of
bekerwedstrijden tijdens het seizoen gespeeld hebben. Overtreding
wordt beboet met €25 en 0-6 verlies.
4. De wedstrijden worden gespeeld op de voorziene data die opgemaakt
zijn door het GVP-Bestuur. Ploegen kunnen na onderling overleg de
wedstrijd verplaatsen van datum, na het invullen van de nodige
documenten en ondertekend door beide partijen, Art. 21 c Intern
Reglement van toepassing. De nieuwe datum moet wel gespeeld zijn
VOOR de volgende ronde. Hoofdbestuur GVP kan eventueel de
wedstrijden uit en thuis omdraaien, te beginnen met de LAAGSTE
afdeling.
5. Er wordt gespeeld in poules. In ere, eerste en tweede afdeling, twee
poules van vier en één poule van vijf ploegen. In derde A en B twee
poules van 6 ploegen. Kalender wordt opgemaakt na de trekking van
maandag 16 augustus 2021.

6. Plaatsen zich voor halve finales die in zaal Koningschap zal gespeeld
worden:
 ere, eerste en tweede: de eerste van iedere poule in
eindklassement, samen met de beste tweede.
 Derde afdeling A – B: eerste twee ploegen in eindklassement
per poule.
7. Puntensysteem dit seizoen verandert. De individueel gewonnen
overwinning geldt als punt. Dwz 4-2 uitslag is vier punten voor ploeg A
en 2 punten voor ploeg B.
8. Vanaf Halve finale mogelijkheid tot superbelle spelen. Keuze van kleur
der ballen bij de superbelle : beide spelers spelen een bal recht voor
zich uit in de lengte van de biljart. De speler wiens bal het dichtst bij de
band, vanwaar men vertrokken is, terugkomt (men mag band raken),
mag kiezen welke kleur hij speelt.
9. In de superbelle wordt er opnieuw beurtelings een scheidsrechter
aangeduid, te beginnen met de bezoekers als scheidsrechter.
10.Indien er een superbelle is, mag de reservespeler enkel spelen wanneer
hij in de eerste zes wedstrijden al gespeeld heeft.
11.Het wedstrijdblad zal ook digitaal ingevuld worden.
12.Algemeen forfait wordt beboet met €125 en 2 weken schorsing voor
elke basisspeler met een beurtrol in alfabetische volgorde per twee.
13.Verantwoordelijke Bekercompetitie: Wauters Bart 0477/576.621

