
 

 

 
 

REGLEMENT BEKER VAN ANTWERPEN 2022-2023 

01. Sporta Team Volleybal Antwerpen richt jaarlijks een bekercompetitie, genaamd 

"Beker van Antwerpen" in. 

02. De Bekercompetitie is voorbehouden aan de clubs welke met dames- en/of herenploegen) 

uitkomen in de competitie ingericht door Sporta Team Volleybal Antwerpen. 

03. Clubs met meerdere ploegen in competitie, maar slechts met één ploeg ingeschreven in de 

Beker van Antwerpen, mogen al hun clubspelers opstellen in deze competitie.  De hoogst 

spelende ploeg(en) worden steeds ingeschreven. Spelers(sters) die in de gewone competitie 

basisspeler(ster) worden in 1ste of 2de afdeling mogen niet meer aantreden in de beker van de 

lagere reeksen. In de 1ste en 2de bekerronde vragen we een fairplay houding van de clubs in 

verband met het opstellen van spelers(sters). Uitzonderingen moeten worden voorgelegd aan 

het Provinciaal Comité. 

04. Alle spelers/speelsters die één wedstrijd gespeeld hebben in een ploeg, zijn basisspeler(ster) van 

die ploeg in de bekercompetitie.  Ze kunnen dus niet meer aantreden in een andere ploeg in het 

verdere verloop van de bekercompetitie. 

05. Spelers/speelsters die deelnemen aan de "Beker van Antwerpen" moeten voldoen aan Art. 4.4.2 

van het SIR. 

06. De Beker wordt gespeeld onder de geldende statuten en reglementen van Sporta Team 

Volleybal en onder de internationale spelregels.  Het reglement van de Beker van Antwerpen 

kan afwijkingen toestaan om eventueel tot een vlotter verloop te komen.  

07. De Beker van Antwerpen wordt ingericht door de wedstrijdleiding die van Sporta Team Volleybal 

een beker hiervoor ter beschikking krijgt. 

08. Het inschrijvingsgeld - € 2,50 per ronde – zal rechtstreeks gedebiteerd worden op de 

clubrekening. 

09. De structuur van de bekercompetitie wordt door de organisator bepaald aan de hand van de 

inschrijvingen.  De ontmoetingen worden bepaald door loting. 

10. De bekerwedstrijden gaan door op de aangeduide dagen.  Uitstel wordt niet toegestaan.  

Ploegen die op dezelfde dag nog een competitiewedstrijd gepland hebben, dienen het verbond 

hiervan op de hoogte te brengen.  Geen verwittiging = forfait competitie. 

11. Indien een ploeg, die als thuisploeg uitgeloot wordt, op de aangeduide datum (dag dat normaal 

de competitiewedstrijden doorgaan) niet over de zaal beschikt, zal de federatie data, uur en zaal 

bepalen waar de wedstrijd gespeeld wordt. 

12. Alle ontmoetingen worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.  Heropnemen van de 

beste verliezer(s) is mogelijk zo het verloop van de bekercompetitie dat wettigt.  In dit geval 

komen eerst de setstanden in aanmerking, indien er meer zijn met gelijke setstanden, tellen de 

gescoorde punten. 

13. Vanaf de halve finales tot de finale gaan de wedstrijden door in een sporthal bepaald door de 

federatie. 

 



 

 

 
 

De data voor de halve finales en finales worden als volgt bepaald: 

  halve finales: vrijdag 31/03/2023 

  finales:  vrijdag 21/4/2023 

14. Een voorgift van 2 (twee) punten voor de eerste vier sets en 1 (één) punt voor de vijfde set wordt 

toegekend per afdeling verschil, met een maximum van  6 (zes) punten.   

15. Scheidsrechterskosten van elke bekerwedstrijd worden onder de beide ploegen verdeeld en 

rechtstreeks uitbetaald aan de scheidsrechter.  Terreinkosten worden eveneens onder beide 

ploegen verdeeld en verrekend langs de clubrekening bij de federatie (forfaitair bedrag per 

ploeg, bepaald door federatie). De kosten van de finales worden volledig gedragen door de 

federatie. 

16. De thuisploeg geeft via Mijn Beheer de uitslag door volgens de normen van de gewone 

competitie. 

17. De voorziene reglementaire boetes van de competitie blijven ook voor de bekercompetitie van 

kracht. 

18. In laatste instantie beslist de Sporta-raad Volleybal Antwerpen over de interpretaties van de 

reglementen en eventueel niet voorziene gevallen. 

 


