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3.4
A.

Regiobekertoernooi
Opbouw

Artikel 3.3.6.1.
Jaarlijks organiseert de RSC onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur het
regiobekertoernooi. Tevens wordt er door de RSC een bekertoernooi georganiseerd voor
jeugd-A, jeugd-B, jeugd-C, recreanten en zitvolleyballers.

Artikel 3.3.6.2.
De regioraad bepaalt, op voorstel van de RSC, voor welke teams uit de regiocompetitie de
deelname aan het toernooi open staat. Deelname aan het regiobekertoernooi staat open voor
teams die in het lopende bondsjaar in de seniorencompetitie van de regio uitkomen, met dien
verstande dat per vereniging twee dames- en/of herenteam ingeschreven kunnen worden.
Een categorie (A) staat open voor inschrijving voor teams uitkomend in de regiodivisie t/m 1e
klasse van de reguliere competitie. Een tweede categorie (B) staat open voor inschrijving voor
teams niet hoger uitkomend in de reguliere competitie dan de 2e t/m 4e klasse.
Verenigingen die gezien bovenstaande bepaling alleen een team in mogen schrijven voor de Acategorie mogen één team inschrijven in de B-categorie als aan de volgende voorwaarde wordt
voldaan:
Het team uitkomend in deze B-categorie moet uitsluitend uit spelers bestaat die tijdens de
reguliere competitie uitkomen in een team gelijk of lager dan de tweede klasse. Dit zal door de
RSC gecontroleerd worden en waar nodig zullen maatregelen genomen worden.
Voor de categorieën jeugd-A, jeugd-B, jeugd-C, recreanten en zitvolleyballers geldt dat per
vereniging slechts één dames- en/of herenteam ingeschreven kan worden.

Artikel 3.3.6.3.
De winnaar van het regiobekertoernooi mag zich bekerwinnaar van de regio noemen.

Artikel 3.3.6.4.
De bekerwinnaar van de A-categorie heeft recht op deelname aan het nationaal bekertoernooi
in het jaar volgend op dat waarin de beker wordt gewonnen. Indien de bekerwinnaar ook als
regiokampioen reeds recht op deelname heeft, verwerft de medefinalist eveneens het recht op
deelname.

B.

Inschrijving

Artikel 3.3.6.7.
Voor het doen inschrijven van een team in het regiobekertoernooi dient de betreffende
vereniging voor een door de RSC vast te stellen datum een schriftelijke aanmelding in.
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Artikel 3.3.6.8.
Het inschrijfgeld wordt elk jaar door de regioraad vastgesteld en door de RSC aan de betrokken
verenigingen bekend gemaakt.

C.

Programmering

Artikel 3.3.6.11.
De RSC legt in de voorjaarsvergadering van de regioraad een kalender van de dagen waarop of
de periode waarin de diverse ronden van het regiobekertoernooi worden gespeeld ter
goedkeuring aan de regioraad voor.

Artikel 3.3.6.12.
De regioraad bepaalt, op voorstel van de RSC, of het toernooi wordt gespeeld in een centrale
speelzaal dan wel in eigen speelzalen.

Artikel 3.3.6.13.
Afhankelijk van de keuze maakt de RSC aanvullende bepalingen ten aanzien van aanvangstijden,
publicatie van programma's en wijzigingen.

Artikel 3.3.6.13.1.*
De seniorenwedstrijden worden zo mogelijk gespeeld om drie gewonnen sets (best of five; knock
out). De jeugdwedstrijden worden zoveel mogelijk in toernooivorm gespeeld om 2 gewonnen
sets en vanaf de halve finales om drie gewonnen sets (knock-out). De RSC is gerechtigd hiervan
af te wijken, zulks met goedkeuring van de regioraad.
Vanaf de halve finale (meisjes B en meisjes C vanaf de kwartfinales) worden jeugdwedstrijden
volgens de Open Club regels gespeeld.
Nethoogte jongens B

2.30

Nethoogte meisjes B

2.24

Nethoogte jeugd C

2.15

Veldafmeting C

9x18

Geen 3 maal serveren regel C

Artikel 3.3.6.13.2.*
De zaalgegevens en aanvangstijden dienen uiterlijk één week voor de wedstrijddag aan de betrokkenen
bekend te worden gemaakt.

Artikel 3.3.6.13.3.*
De ontvangende vereniging mag geen wijzigingen aanbrengen in speelzaal en/of aanvangstijd, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming van de RSC.
Artikel 3.3.6.13.4.*
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Wijzigingen van een in het gepubliceerde programma vastgestelde wedstrijd is in het algemeen
niet mogelijk.

Artikel 3.3.6.13.5.*
Het bestuur van een vereniging kan wel wijzigingen aanvragen indien:
a.

Minimaal 2 teamleden (spelers en/of coaches) van vertegenwoordigende teams van
de regio, waartoe de vereniging die wijziging vraagt behoort, deelnemen aan de
regiojeugdkampioenschappen.

b.

één of meer spelers van clubteams deelnemen aan nationale jeugdkampioenschappen.

Een aanvraag als boven bedoeld dient vergezeld te gaan van een opgave van de namen van de
betreffende spelers en/of coaches en moet uiterlijk 3 weken vóór de betreffende datum bij de
RSC ingediend zijn.

Artikel 3.3.6.13.6.*
De RSC heeft het recht te allen tijde het wedstrijdprogramma te wijzigen.

Artikel 3.3.6.13.7.*
Wanneer een wedstrijd door een niet in de reglementen genoemde oorzaak ontijdig wordt
beëindigd, maar het spel binnen 1 uur kan worden hervat, wordt verder gespeeld vanuit de
stand van de afgebroken set.
Kan na 1 uur niet worden vervolgd, dan wordt een nieuwe speeldatum vastgesteld. De
resultaten van de reeds gespeelde sets en de behaalde punten in de afgebroken set blijven
gehandhaafd.

Artikel 3.3.6.13.8.*
De speeldag van opnieuw vastgestelde wedstrijden moet minimaal 6 dagen van tevoren aan de
betrokkenen bekend worden gemaakt. Als dit mondeling gebeurt, moet dat schriftelijk bevestigd
worden.
Het wijzigen van aanvangstijden en wedstrijdzalen mag ten allen tijde gedaan worden. Indien dit
laatste zes dagen van tevoren bekend is, moet dat schriftelijk bevestigd worden.

D.

Samenstelling van de teams

Artikel 3.3.6.16.
Aan het regiobekertoernooi kunnen niet deelnemen spelers die op de wedstrijddag zelf
reglementair behoren tot een team dat uitkomt in de tweede, eerste of eredivisie van de
nationale competitie.
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Artikel 3.3.6.17.1.*
Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien:
a. hij is geregistreerd als speelgerechtigd lid conform artikel 2.2.3.2 en 2.2.3.4
van het Huishoudelijk Reglement;
b. hij niet tot een hoger team behoort;
c. hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team;
d. hem het recht op deelname aan wedstrijden niet is ontzegd of hij niet is
geschorst bij onherroepelijke uitspraak van één van de commissies als
bedoeld in het Reglement Straf- en Protestzaken;
e. (R) hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn
identiteit kan aantonen met een geldig legitimatiebewijs.
Registratie van een speler als speelgerechtigd lid wordt geacht te hebben plaatsgevonden,
zodra dit overeenkomstig de bindende richtlijn voor de ledenadministratie is uitgevoerd.
Een lid dat op het wedstrijdformulier als deelnemer is genoteerd, wordt geacht te hebben
deelgenomen aan de wedstrijd. Indien het lid niet aan het gestelde in dit artikel voldoet, wordt
hij als ongerechtigd beschouwd.
Het is een speler toegestaan om voortijdig een wedstrijd waaraan hij deelneemt, na
toestemming van de eerste scheidsrechter, te verlaten. Indien hij vervolgens aan een andere
wedstrijd gaat deelnemen, mag hij niet meer deelnemen aan de wedstrijd die hij heeft verlaten.
Indien hij opnieuw aan de wedstrijd deelneemt, wordt hij als ongerechtigd beschouwd.

Artikel 3.3.6.18.
Wanneer een vereniging een ongerechtigde speler heeft laten spelen in een wedstrijd van het
regiobekertoernooi, wordt de wedstrijd voor het betreffende team verloren verklaard.
Artikel 3.3.6.19.
Een speler die in weerwil van het bepaalde in de artikelen 3.3.6.16 t/m 3.3.6.17.1 in een
wedstrijd is uitgekomen, wordt als ongerechtigde speler beschouwd.
E.

Officials

Artikel 3.3.6.22.
De eerste scheidsrechter in alle wedstrijden wordt aangewezen door of namens de RSC.
Artikel 3.3.6.23.
Voor de aanwijzing van de tweede scheidsrechter kan de RSC richtlijnen opstellen.
Artikel 3.3.6.24.
De door de RSC aan te wijzen scheidsrechters dienen in het bezit te zijn van een geldige
licentie.
Artikel 3.3.6.25.
Voor de beschikbaarstelling door de vereniging van lijnrechters, tellers en scorebordbedieners
stelt de RSC richtlijnen op.
Definitieve regiobeker reglement versie Zuid-Oost 3 juni 2010

6

Hoofdstuk 0 Algemeen

3 Wedstrijdreglement- regio 7 (Zuid-Oost)
Hoofdstuk 4 , Bekertoernooi
Artikel 3.3.6.26.
Voor de vervanging van niet of niet tijdig aanwezige aangewezen scheidsrechters stelt de RSC
richtlijnen op.
Artikel 3.3.6.27.*
Als verenigingen c.q. scheidsrechterscoördinatoren zonder toestemming van de RSC
aangewezen scheidsrechters vervangen door niet door de RSC aangewezen scheidsrechters en
deze scheidsrechter is niet in het bezit van een geldige scheidsrechterslicentie, worden de
betreffende wedstrijden vervallen verklaard en opnieuw vastgesteld.

F.

Toegang tot de wedstrijden

Artikel 3.3.6.29.
De wedstrijden zijn, al dan niet tegen betaling, toegankelijk voor het publiek.
Artikel 3.3.6.30.
De spelers en teambegeleiding (max. 3 personen) hebben vrij toegang tot de speelzaal, waarin
de bekerwedstrijd wordt gespeeld.
Artikel 3.3.6.31.
Hoofdbestuursleden, bondsraadsleden, leden van nationale sectoren en nationale commissies,
de in het nationaal reglement voor de sectoren genoemde medewerkers van Nationale
Sectoren, regiobestuursleden, leden van regiosectoren en van regiocommissies, de voor het
leiden van een wedstrijd aangewezen scheidsrechter(s), scheidsrechters in het bezit van een
geldige regiolicentie en scheidsrechters in het bezit van een geldige nationale licentie of van
een geldig FIVB-diploma hebben (zonodig op vertoon van de desbetreffende licentie) vrij
toegang tot alle wedstrijden van het regiobekertoernooi.
G.

Verplichtingen verenigingen

Artikel 3.3.6.36.1.*
De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de wedstrijd,
conform de reglementen en richtlijnen van de NSC en de RSC.

Artikel 3.3.6.36.2.*
De wedstrijden moeten precies op tijd, zoals aangegeven in het wedstrijdprogramma, beginnen.
Tien minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd dienen de volledige teams speelklaar aanwezig
te zijn, dient het wedstrijdformulier volledig te zijn ingevuld, dient de eerste scheidsrechter in
het bezit te zijn gesteld van de NeVoBo-identiteitskaarten van de deelnemende spelers en
coaches en dient te worden begonnen met de controle van de identiteitskaarten van de op het
wedstrijdformulier geregistreerde spelers en coaches. Binnen 15 minuten na het beëindigen van
een "uitgelopen" wedstrijd vangt de scheidsrechter de volgende wedstrijd aan.
Artikel 3.3.6.36.3.*
Wanneer er één uur na de vastgestelde aanvangstijd nog niet gespeeld kan worden zijn de
teams gerechtigd te vertrekken.
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Artikel 3.3.6.36.4.*
Bij de wedstrijden moet gebruik worden gemaakt van door de RSC voorgeschreven
wedstrijdformulieren. Deze dienen tenminste 15 minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd
aanwezig te zijn.
Artikel 3.3.6.36.5.*
Vervallen
Artikel 3.3.6.36.6.*
De spelers dienen uniform gekleed te zijn, conform de spelregels en de kledingvoorschriften door
de NeVoBo uitgevaardigd. De scheidsrechter is gerechtigd ontheffing te verlenen i.v.m. de
temperatuur in de speelzaal.
Artikel 3.3.6.36.7.*
De lijnrechters, de teller, de aanvoerders en de scheidsrechters ondertekenen na afloop van de
wedstrijd het wedstrijdformulier, nadat alle aantekeningen of opmerkingen met betrekking tot de
wedstrijd door of namens de eerste scheidsrechter zijn vermeld. De aanvoerders hebben recht
op het wedstrijdformulier een protest te laten aantekenen, overeenkomstig de bepalingen van
het Nationaal Reglement Straf-, Protest- en Beroepszaken

H.

Administratieve maatregelen en straffen

Artikel 3.3.6.40.
De RSC heeft de bevoegdheid bij overtreding van de bepalingen van het wedstrijdreglement de
daarvoor geldende maatregelen te nemen.
Artikel 3.3.6.41.
Betaling van opgelegde boete(n) moet geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de
bekendmaking daarvan, ongeacht het eventueel indienen van bezwaar tegen deze boete(n).
Artikel 3.3.6.42.
Boeten die niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, worden verdubbeld. Wordt de boete dan
nog niet voldaan dan kan het betreffende team uit de competitie worden verwijderd.
Artikel 3.3.6.43.
Bezwaren tegen door de RSC genomen maatregelen, alsmede tegen beslissingen van de RSC op
grond van de bepalingen in het wedstrijdreglement moeten binnen 10 dagen na dagtekening van
de bekendmaking schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de RSC.
Artikel 3.3.6.44.
De RSC doet uiterlijk 4 weken na de dagtekening van het bezwaarschrift uitspraak.
Artikel 3.3.6.45.
Van een uitspraak van de RSC op een bezwaar staat beroep open bij het regiobestuur,
schriftelijk in te dienen binnen 10 dagen na dagtekening van de ingevolge artikel 3.3.6.44
genomen beslissing.
Artikel 3.3.6.46.
Het regiobestuur doet binnen 4 weken na dagtekening van het beroepsschrift uitspraak.
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Artikel 3.3.6.47.
Strafzaken, voortvloeiend uit de wedstrijden in het regiobekertoernooi zijn onderworpen aan het
oordeel van de Nationale Straf-, en Protestcommissie, overeenkomstig de bepalingen gesteld in
het reglement Straf-, Protest- en Beroepszaken.

I.

Maatregelen bij overtredingen bepalingen reglement

Artikel 3.3.6.50.*
Wanneer een team niet opkomt of zich vóór of tijdens het toernooi terugtrekt, wordt een boete
opgelegd van maximaal € 100,00 (jeugd team € 50,00). Het inschrijfgeld voor dit team zal
voldaan moeten worden, evenals de zaalhuurkosten die ten gevolge van de terugtrekking niet
benut worden. Het verhalen van deze kosten zal geschieden door of namens het regiobestuur.

Artikel 3.3.6.51.*
Wanneer een team met of zonder bericht niet of niet volledig opkomt, wordt de uitslag door de
RSC vastgesteld op 3-0 voor de niet in overtreding zijnde ploeg. Wanneer beide teams met of
zonder bericht niet of niet volledig opkomen wordt de uitslag door de RSC vastgesteld op 0-0 en
zullen beide teams van verdere deelname worden uitgesloten.

Artikel 3.3.6.52.1.*
Voor een vastgestelde, nog uit te spelen, eerder afgebroken wedstrijd geldt dat:
a.

De resultaten van de reeds gespeelde sets en de behaalde punten in de afgebroken
set gehandhaafd blijven;

b.

Voor het overige de wedstrijd wordt beschouwd als een volledige wedstrijd. Time-outs
en spelerswisselingen blijven qua aantal gelden.

c.

alle overige artikelen van dit reglement van toepassing zijn.

Artikel 3.3.6.52.2.*
Indien een team 10 minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd niet in de speelzaal is voor de
controle door de 1e scheidsrechter als bedoeld in artikel 3.3.6.36.2, dan wordt een boete van
maximaal € 4,50 opgelegd. Heeft het team op de vastgestelde aanvangstijd geen 6 spelers
speelklaar in het veld staan, dan wordt de boete verhoogd tot maximaal € 11,25. Zijn er na 10
minuten nog geen 6 spelers in het veld, dan wordt het betreffende team geacht "niet te zijn
opgekomen" en treedt het bepaalde in de artikelen 3.3.6.50 en 3.3.6.51 in werking.

Artikel 3.3.6.52.3.*
Wanneer een team na hiertoe door de scheidsrechter te zijn gesommeerd, weigert op de
vastgestelde aanvangstijd te spelen, wordt een boete opgelegd van maximaal € 50,00. Weigert
dit team 10 minuten later nog, dan wordt het betreffende team geacht "niet te zijn opgekomen"
en treedt het bepaalde in de artikelen 3.3.6.50 en 3.3.6.51 in werking.
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Artikel 3.3.6.52.4.*
Indien een team het veld verlaat vóór het einde van de wedstrijd of wanneer de scheidsrechter
de wedstrijd staakt wegens wangedrag van één of meer spelers of de coach wordt, indien de
nationale strafcommissie laakbaar gedrag heeft vastgesteld, de uitslag door de RSC vastgesteld
op 3-0 voor de niet in overtreding zijnde ploeg en de in overtreding zijnde vereniging beboet met
maximaal € 50,00. Bovendien wordt het team voor het daarop volgende bekertoernooi van
deelname uitgesloten.

Artikel 3.3.6.52.5.*
Indien de thuisspelende vereniging de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd wijzigt zonder
toestemming van de competitieleider, kan de overtreder worden beboet met maximaal € 4,50 in
geval het bezoekende team en de scheidsrechter(s) wel, en met maximaal € 9,00 in geval het
bezoekende team en/ of de scheidsrechter(s) niet op de hoogte zijn gesteld.
De RSC kan tevens het resultaat van de wedstrijd ongeldig verklaren en de wedstrijd opnieuw
vaststellen.

Artikel 3.3.6.52.6.*
Wanneer een vereniging een ongerechtigde speler heeft laten meespelen, treedt artikel 3.3.6.18
in werking en wordt de vereniging beboet met maximaal € 100,00 (jeugd speler € 50,00).

Artikel 3.3.6.52.7.*
Indien een vereniging wordt bestraft wegens overtredingen van één of meer bepalingen van
Artikelen 3.3.6.50 t/m 3.3.6.52.6 van dit reglement, is de vereniging, in geval het de
ontvangende vereniging resp. de vereniging die zaalwacht heeft betreft, eveneens aansprakelijk
voor de extra reis- en verblijfkosten van de tegenstander. In geval de bezoekende vereniging de
overtreding heeft begaan, is ze aansprakelijk voor de kosten gemaakt door de ontvangende
vereniging en voor de organisatie van de opnieuw vastgestelde wedstrijd.
De reiskosten worden berekend vanaf de plaats van vestiging van de vereniging tot aan de
speelplaats. Verder kan de RSC bepalen of er sprake is van overige schade.

Artikel 3.3.6.52.9.*
Een boete van maximaal € 5,00 kan per wedstrijdformulier/per persoon worden opgelegd bij:
a.
b.
c.
d.

Het onjuist of niet uniform gekleed zijn( € 10,00);
Het onvolledig of niet juist invullen van het wedstrijdformulier;
Het niet/niet tijdig beschikbaar stellen van een teller door de ontvangende
vereniging( € 12,50);
Een andere vorm van legitimatie dan met de Nevobo-identiteitskaart
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Artikel 3.3.6.52.10.*
Het niet op tijd verstrekken van inlichtingen en/of opgaven door verenigingen in verband met de
organisatie en/of andere zaken het regiobekertoernooi betreffende (waaronder mede begrepen
het niet op tijd beschikbaar stellen en verzenden van het wedstrijdformulier, alsmede het niet
dan wel te laat doorbellen van de uitslagen), wordt beboet met maximaal € 25,00. Bij iedere
herhaling wordt een boete opgelegd van maximaal € 50,00.

J.

Algemene bepalingen

Artikel 3.3.6.54.*
Wanneer door nalatigheid van de RSC of door het niet aanwezig zijn van een tot het leiden van
de wedstrijd bevoegde scheidsrechter een wedstrijd in het regiobekertoernooi geen doorgang
vindt zullen de kosten gemaakt door de desbetreffende verenigingen worden vergoed door de
regio. Deze kosten zullen in geval van nalatigheid van een vereniging door de
regiopenningmeester worden verhaald op de betreffende vereniging.
Aanspraak kan alleen worden gemaakt op de vergoeding van voor de betreffende wedstrijd
relevante kosten.
De reiskosten die worden gemaakt voor de reis tussen de plaats van vestiging van de vereniging
en de speelplaats, alleen voor het aantal spelers, dat op het wedstrijdformulier vermeld staat en
van maximaal 3 personen begeleiding. De namen van de begeleiders en van hun functies
moeten in deze gevallen op het wedstrijdformulier vermeld worden.
De berekening van de reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op de afstand tussen de plaats van
vestiging van de vereniging en de speelplaats en naar de tarieven van de laagste klasse van het
openbaar vervoer. Als van eigen vervoer gebruik wordt gemaakt, wordt een
kilometervergoeding, volgens de NeVoBo-regeling, gegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een
vergoeding voor maximaal drie auto's.
Artikel 3.3.6.55.
De aanvullingen van de regio op de bepalingen van dit reglement voor het regiobekertoernooi
moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de bepalingen van het reglement voor het nationale
bekertoernooi en daarmee niet principieel in strijd zijn.
Artikel 3.3.6.56.*
De afwijkende of aanvullende regiobepalingen moeten door de regioraad en de NSC
goedgekeurd worden, alvorens ze van kracht kunnen worden.
Artikel 3.3.6.57.*
De bepalingen van het reglement voor het regiobekertoernooi zijn bindend voor alle wedstrijden
in dit toernooi. Wijzigingen kunnen uitsluitend na goedkeuring door de regioraad worden
aangebracht op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement.
Artikel 3.3.6.58.*
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin een beslissing moet worden
genomen beslist de RSC.
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