BEKER VAN WEST-VLAANDEREN
REGLEMENT
1. Principe
Elk seizoen organiseert het PC West-Vlaanderen:
• Een beker van West-Vlaanderen voor heren met handicap
• Een beker van West-Vlaanderen voor dames met handicap

2. Algemene bepalingen
Uitgezonderd verder omschreven bijzondere bepalingen gelden de algemene reglementen van de
interclubcompetitie eveneens voor de beker van West-Vlaanderen en onder meer alle regels
i.v.m. de spelomstandigheden, spelersuitrusting, de hoofdscheidsrechter, de kapiteins en het
wedstrijdblad, evenals de boeten en de andere sancties. De hoofdscheidsrechter heeft de
bevoegdheid om alle maatregelen te treffen die naar zijn oordeel het goed verloop van de
manifestatie bevorderen.

3. Handicapformule
De handicappunten worden toegekend met voorgift; d.w.z. dat, alvorens een set wordt
aangevangen, men de toegestane handicappunten op het scorebord aanbrengt. Diegene die
opslaat in de eerste set is de speler welke de voorgift krijgt, 2e set omgekeerd, 3e set terug de
speler die de voorgift krijgt en zo verder.
Bij een vijfde set wordt er gewisseld wanneer de speler welke van nul is vertrokken 5 punten
heeft bereikt.
Deze formule houdt in dat de behaalde resultaten niet in aanmerking komen voor het toegekende
klassement op het einde van seizoen. Voor de handicappunten wordt verwezen naar de
handicaptabel (Heren/dames).

4. Toegankelijkheid
Alle mannelijke leden van een club kunnen aan de beker van West-Vlaanderen HEREN
deelnemen. Een club mag meerdere herenploegen inschrijven.
Alle vrouwelijke leden van een club kunnen aan de beker van West-Vlaanderen DAMES
deelnemen. Een club mag meerdere damesploegen inschrijven.

OPGELET!!! Dames mogen niet bij de heren spelen, heren mogen niet bij de
dames spelen.
5. Ploegen
De beker wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers, allen van dezelfde club. Deze 3 spelers zijn
de vaste kern, hiervan moeten er steeds 2 spelers aantreden. Een reservespeler mag maximum
hetzelfde klassement hebben als de laagst geklasseerde speler van de vaste kern. Een
reservespeler mag maar in 1 ploeg opgesteld worden. Bv : Als “Antoon Debacker” invalt bij
“TTC bakery B”, mag hij niet meer opgesteld worden door een andere ploeg van “TTC Bakery”
in de volgende rondes.
De opstelling van de 3 spelers die een ploeg vormen is vrij.
De speelvolgorde is de volgende : 3-2; 2-1; 1-3; 3-1; 2-3; 1-2; dubbel; 3-3; 2-2; 1-1.
Indien de winnaar reeds vroeger bepaald is, mag de wedstrijd vroegtijdig gestopt worden.

6. Verloop
De ploegen worden aan de hand van vrije loting op een tabel geplaatst en de thuis/uit ploeg
wordt meteen ook bepaald. De loting gebeurt in een vergadering van het pc.
Bij inschrijving van de ploegen moet iedere ploeg hun 3 spelers opgeven, één verantwoordelijke
(+ émailadres) en op welke dag en uur ze hun eventuele thuis ontmoeting wensen te spelen. (*)
Het aanvangsuur moet begrepen zijn tussen 19u en 20.30u.

Bv: “TTC Bakery A “ schrijft volgende ploeg in :
1. Antoon Debacker E0
2. Julien Broodpudding E2
3. Karel Eclair E4
Speeldata : woensdagavond om 19u30
Verantwoordelijke : antoondebacker@telenet.be
De thuisploeg stelt binnen tien dagen na de loting (of na mededeling of publicatie van de
volgende tegenstrever) via mail aan de bezoekende ploeg (+ kopie naar
boekhouding@wvl.vttl.be en vanmassenhovejeroen@hotmail.be ) minstens drie data voor.
(Deze data mag verschillen met de opgegeven dag en uur bij inschrijving)
Bv: TTC Bakery A stelt voor woensdag 6 december om 19u30
vrijdag 8 december om 19u30
woensdag 13 december om 19u30
vrijdag 15 december om 19u30
De bezoekende ploeg laat binnen de acht dagen een antwoord geworden aan de
verantwoordelijke van de thuisploeg; hetzij akkoord met één van de voorgestelde data, hetzij
geen akkoord.
1. Zodra de bezoekende ploeg zijn akkoord heeft gegeven over één van de voorgestelde data, is
de thuisploeg gehouden deze keuze te respecteren en moet de wedstrijd plaatsvinden op de
voorgestelde dag en uur.
2. Indien de bezoekende ploeg niet akkoord is met één van de voorgestelde data of wanneer de
bezoekende ploeg geen antwoord geeft binnen de acht dagen wordt de wedstrijd gespeeld op de
uiterste datum en uur gepubliceerd op de website van het PC West-Vlaanderen. (**)
Toelichting bij 6. Verloop
(*) “Bij inschrijving van de ploegen moet iedere ploeg opgeven op welke dag en uur ze hun
eventuele thuis ontmoeting wensen te spelen.”
Bij de toevoeging van dit artikel, is er van uitgegaan dat de wedstrijden worden gespeeld
in de week. (Dus niet in een weekend)
D.w.z. op een dag waarop de thuisploeg haar lokaal ter beschikking heeft.
Niet elke ploeg beschikt immers over een eigen lokaal.
(**) “Indien de bezoekende ploeg niet akkoord is met één van de voorgestelde data of wanneer
de bezoekende ploeg geen antwoord geeft binnen de acht dagen wordt de wedstrijd gespeeld op
de uiterste datum en uur gepubliceerd op de website van het PC West-Vlaanderen.”
Met uiterste datum wordt hier het volgende bedoeld;
Bv: TTC Bakery A heeft opgegeven om haar thuis ontmoeting te spelen
op een woensdagavond om 19.30u.
Als de uiterste datum bv. Zaterdag 30 december is, dan moet de wedstrijd ten laatste plaatsvinden
op woensdag 27 december om 19.30u.
(Dus op een dag in de laatste week vóór de uiterste datum.)
Zie ook art. C.13.2 “Een interclubweek loopt van zondag tot de volgende zaterdag.”

