Regionaal bekerreglement
TECHNISCH
1.

Het speelschema is als volgt:
 Voorronde: indien noodzakelijk
 1e ronde: 16 teams overgebleven uit de voorronde
 Kwartfinale: 8 teams overgebleven uit de 1e ronde
 Halve Finale: 4 teams overgebleven uit de kwartfinale
 Finale: 2 teams overgebleven uit de halve finale.

2.

De bekercompetitie mag gespeeld worden met maximaal 14 spelers/speelsters.

3.

Teamopgaven zaal zijn van toepassing op de bekerwedstrijden zaal.
Teamopgaven veld zijn van toepassing op de bekerwedstrijden veld.

4.

Gespeeld wordt volgens het zogenaamde “knock-out” systeem. Dat wil zeggen dat slechts één
wedstrijd wordt gespeeld, waarbij de verliezer afvalt.

5.

De wedstrijdduur is overeenkomstig de spelregels van het NHV.
Indien een wedstrijd na het verstrijken van de officiële speeltijd gelijk is geëindigd, wordt een beslissing
als volgt verkregen:
a.
b.

c.

2 x 5 minuten verlenging met 1 minuut pauze. Indien er geen beslissing is gevallen, gaan
we na een pauze van 5 minuten over naar stap B.
Elke partij wijst 5 speelgerechtigde spelers/speelsters aan, die om en om met de
tegenstander een 7-meterworp nemen. Dit moeten 5 verschillende spelers/speelsters zijn.
Het team bepaalt zelf de volgorde.
Indien er dan nog geen beslissing is gevallen wijst ieder team wederom 5 spelers/speelsters
aan en worden er om en om, een 7-meterworp genomen totdat een beslissing is verkregen.
Deze 5 mogen dezelfde zijn als de spelers/speelsters uit de eerste serie (het is dus niet
toegestaan dat een speler alle 7 meter worpen neemt).
Voor het nemen van de 7-meterworpen komen niet in aanmerking tijdelijk uitgesloten of
gediskwalificeerde spelers/speelsters, indien zij bij het einde van de wedstrijd nog uitgesloten
waren. De scheidsrechters bepalen op welk doel de worpen genomen worden. Door middel
van loting wordt bepaald, welk team begint.

6.

De finales worden gespeeld in een door de medewerker competitie te bepalen wedstrijdplaats.

7.

Indien is ingeschreven voor bekerwedstrijden, dienen alle verplichtingen hieraan verbonden,
nagekomen te worden.

8.

Bij niet opkomen bij bekerwedstrijden zal de uitslag vastgesteld worden op 10 - 0 in het voordeel van
het wel opgekomen team. Voorts zal de reglementair hiervoor bepaalde boete worden opgelegd. Voor
zover niet genoemd in de voorgaande 7 punten, is voorts van toepassing het artikel 17 van het
Wedstrijdreglement NHV.

NB: Bekerwedstrijden worden niet meegerekend in het aantal wedstrijden meespelen in hoger team. Echter
op het moment dat men in de competitie is vast gespeeld (10+1) in een hoger team, mag men ook niet
meer meedoen met (beker)wedstrijden in een lager team.
ALGEMEEN
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.
UITSLAGEN
De uitslagen dienen direct na afloop van de wedstrijd door de scheidsrechter(s) ingevoerd te worden in
DWF.
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