L.A.V.A. GEWEST RUPEL - KLEIN BRABANT, SPORTIEVE CEL
REGLEMENT BEKERWEDSTRIJDEN - SEIZOEN 2019 - 2020

onze website: www.lava-rkb.be
Art. 1

Inrichter:
LAVA Gewest Rupel - Klein Brabant, Sportieve Cel is de inrichter van deze
bekerwedstrijden. Dit betreft een bekertornooi vrij voor alle Gewestelijke
(recreatieve), Interprovinciale en Provinciale jeugdploegen aangesloten bij
Voetbal Vlaanderen en/of KBVB. (Interprovinciale en Provinciale jeugdploegen
mogen inschrijven in een categorie met enkel maar eerstejaars (bv.: in de
categorie U 11 mogen ze deelnemen met U 10, enz. ) en dit “binnen” de gewesten
RKB en Mechelen.
Eventuele ploegen van ex-kvv, deel uitmakend van het gewest Antwerpen, en
die na het weekend van 18 augustus 2019, nog wensen in te schrijven, kunnen
dit doen in de beker van LAVA Rupel – Klein Brabant.
Indien er genoeg meisjesploegen, (categorieën: U 13 8v8 en U 16 8v8) zijn ingeschreven
dan organiseren wij een apart competitie-tornooi voor hun.
Indien niet genoeg meisjesploegen hebben ingeschreven dan mogen ze deelnemen aan
de jongensbeker en zullen ze ingedeeld worden in een categorie lager dan waar ze
competitie in spelen (bv. Competitie in U 13, deelname beker in U 11) en dit enkel indien
er voor de meisjes geen apart competitie-tornooi kan doorgaan.

Art. 2

Ongevallen – diefstal:
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en diefstallen die zich zouden
voordoen voor, tijdens en na de wedstrijden.

Art. 3

Aanwezigheid wedstrijd:
Elke deelnemende ploeg dient ten laatste 30 minuten voor aanvang van haar wedstrijd
aanwezig te zijn. De afgevaardigde vult het wedstrijdblad in, wat op het secretariaat ter
beschikking gesteld wordt. De eerst genoemde club is de thuisploeg en past, indien de
startkleuren dezelfde zijn als deze van de tegenstrever, de kledijkleuren aan.

Art. 4

Betwistbare feiten:
Al de reglementen van Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB zijn van toepassing. Wij
opteren echter voor om doorlopende vervangingen toch toe te laten. De betwistbare
feiten van de spelleiding, gevallen van wandaden, moeten aan het bevoegd comité van
Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB overgemaakt worden, volgens de bepalingen voorzien
in het bondsreglement. Al de onvoorziene gevallen zullen door minstens 2 leden van het
LAVA Gewest Rupel - Klein Brabant beslecht worden. Al deze beslissingen zijn zonder
verhaal.

Art. 5

Er mogen per categorie maximum 3 ploegen ingeschreven worden. Vb. U 13 ploeg A,
U 13 ploeg B en U 13 ploeg C.

Art. 6

Categorie spelers:
Er worden bekerwedstrijden georganiseerd voor volgende categorieën:
U 9 – U 11 – U 13 – U 15 – U 17 en MU13 (8v8) – MU16 (8v8)

Art. 7

Oproeping spelers:
Op het wedstrijdblad mogen per categorie volgende aantallen spelers ingevuld worden.
U 9: 08 spelers --- U 11, U 13, MU13 en MU16: 12 spelers --- U 15 en U 17: 15 spelers

Art. 8

Spelerslijsten:
Net zoals vorig seizoen dienen er terug spelerslijsten mee doorgestuurd te worden.
Alle clubs dienen dus per ingeschreven team een spelerslijst door te sturen. Ook dient er
vermeld over welk team het gaat, ploeg A, B of C. A, B & C mogen uiteraard niet gemixt
worden.
Deze spelerslijsten dienen gestuurd te worden naar LAVA Gewest Rupel - Klein Brabant,
Secretaris (Chris Zoldermans, Buisstraat 99, 2890 Sint-Amands of via mail:
chris.zoldermans@lava-rkb.be) en dit ten laatste voor de aanvang van de eerste te
spelen wedstrijden. Enkel aangesloten spelers bij de club en Voetbal Vlaanderen en/of de
KBVB mogen vermeld staan op deze spelerslijsten, dus testspelers worden niet
toegelaten.
Maximum aantal namen per spelerslijst: zie kleuraanduiding op invulblad spelerslijsten.
U 9: 10 spelers - U 11, U 13, MU13 en MU16: 15 spelers - U 15 en U 17: 20 spelers.
Eventuele nieuw aangesloten spelers mogen achteraf nog toegevoegd worden aan deze
lijst mist melding aan de secretaris van LAVA-RKB.

Art. 9

Fraude bij deelnemende spelers:
Wanneer er wordt vastgesteld dat spelers op het scheidsrechtersblad voorkomen die niet
zijn aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB en bij de desbetreffende club, of
wanneer spelers binnen dezelfde club en leeftijdscategorie gemixt worden, wordt de
frauderende club bestraft met een forfait en een boete van 100 €. (wedstrijduitslag voor
een forfait is 0 – 5 of 5 – 0)

Art. 10

Forfait:
Niet opdagen tijdens een wedstrijd wordt beschouwd als forfait en zal beboet worden met
een som van 100 €. (wedstrijduitslag voor een forfait is 0 – 5 of 5 – 0)
Ploegen die forfait geven voor een wedstrijd, zelfs enkele dagen voor de aanvang van de
te spelen wedstrijd, worden beboet met een forfaitsom van 50 €. (wedstrijduitslag voor
een forfait is 0 – 5 of 5 – 0).
Een Ploeg die heeft ingeschreven maar, vóór de trekking van onze beker, deze ploeg
terug moeten uitschrijven, zal niet beschouwd worden als forfait gevend en zal aldus ook
geen forfaitsom dienen te betalen.
Een speler die geschorst is voor Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB kan niet opgesteld
worden voor bekerwedstrijden Rupel - Klein Brabant. Indien dit toch zou gebeuren zal de
frauderende club bestraft worden met een forfait en een boetesom van 100 €.
(wedstrijduitslag voor een forfait is 0 – 5 of 5 – 0)

Art. 11

Niet betalen boete:
De boete dient betaald voor de eerstvolgende te spelen wedstrijd (gelijk welke categorie)
van de beboete ploeg. Indien de boete alsnog niet betaald is, zullen er andere sancties
genomen worden.

Art. 12

Vertoon van de identiteitskaart:
Een identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs is verplicht (art. 1421 van het
bondsreglement). Ontbreken van een geldig document en toch opstellen heeft een
forfaitscore tot gevolg.

Art. 13

Trainingsballen:
De deelnemende clubs voorzien zelf in hun opwarmingsballen.

Art. 14

Wedstrijdduur:
Er wordt gespeeld in quarters (Q).
U 9, U 11, U 13 en MU13 : 4 x 15 minuten en U 15, MU16 en U 17 : 4 x 20 minuten.
de time-out tussen Q 1 en Q 2 en tussen Q 3 en Q 4 bedraagt 2 minuten.
De rust tussen Q 2 en Q 3 bedraagt maximaal 10 minuten.
Gelieve bij de rust het speelveld te verlaten en zich naar de kleedkamers te begeven.

Art. 15

Wedstrijddatum:
De wedstrijddatum wordt bepaald door de leden van LAVA-RKB, Sportieve Cel en kunnen
enkel door hen aangepast worden.
Reden tot aanpassing wedstrijddatum:
-

Art. 16

Afgelasting, door de staat van het terrein waarop gespeeld wordt (deze beslissing
wordt genomen door de organiserende club, in samenspraak met minstens 2 leden
van LAVA-RKB, Sportieve Cel).
Algemene afgelasting door het Provinciaal Comité, organisatiecomité.
Indien de wedstrijd doorgaat op een dag waarop een deelnemend elftal een verplichte
competitiewedstrijd heeft, en zij kunnen aantonen dat deze door hen niet kon worden
verplaatst, zal er een andere wedstrijddatum door de leden van LAVA-RKB, Sportieve
Cel worden bepaald.

Strafschoppen:
U 9 - U 11 – U 13 – MU13 – U 15 – MU16 – U 17:
enkel bij een gelijkspel worden er vijf strafschoppen genomen, indien dan nog gelijk,
trapt iedere ploeg om beurt een strafschop tot er een winnaar uit de bus komt. Zoals het
reglement van de KBVB voorschrijft mag “tijdens” de strafschoppenreeks door een ploeg
niet van doelman gewisseld worden, met uitzondering van een blessure.

Art. 17

Aanvragen bekerwedstrijden:
De organiserende club (club waar de wedstrijden gespeeld worden) zal de
bekerwedstrijden (oefenwedstrijden) via E-Kickoff aanvragen uiterlijk 10 werkdagen voor
de aanvang van de te spelen wedstrijden.

Art. 18

Fairplay en Respect: (met stopzetten van de wedstrijd tot gevolg)
-

“Fairplay en Respect ” tussen spelers, trainers en elftalafgevaardigden, maar,
uiteraard, ook tussen de supporters onderling.
“Respect” voor de scheidsrechters, zowel door de spelers, trainers,
elftalafgevaardigden, maar, zeker, ook door de supporters.

Inbreuk op Art. 18 heeft een onmiddellijke uitsluiting, van het desbetreffende
elftal, uit de LAVA-RKB Beker tot gevolg en wordt deze wedstrijd tevens
bestraft met een forfait en een geldboete van 150 €. (wedstrijduitslag voor een
forfait is 0 – 5 of 5 – 0).
Aangezien we als organisator aan het Art.18 zwaar tillen, hebben we hier dan ook een
navenante geldboete aan gekoppeld. Jullie kunnen maar best jullie leden hiervan op de
hoogte brengen. (Dit art. 18 is toegevoegd na de steeds agressievere houding op en rond
een voetbalveld, niet door de spelers zelf maar door hun begeleiders en supporters)
Om niet te vergeten:
De winnaars van onze LAVA-RKB Beker zijn automatisch geplaatst voor de Memorial Jos
De Ryck (Super Cup Finales) te Wommelgem. Uiteraard zal er steeds een afvaardiging
van ieders gewest uitgenodigd worden om deel te nemen. Indien de finalewedstrijd wordt
beslecht tussen twee clubs die niet tot het gewest RKB behoren zal de best geklasseerde
club uit het gewest RKB uitgenodigd worden om deel te nemen. Bestuurlijk wordt er
intern een klassement opgemaakt van de gespeelde wedstrijden per categorie, waardoor
we uiteraard de best geklasseerde club kunnen aanduiden.
Scheidsrechters dienen niet aangevraagd door de organiserend club, dit gebeurt door
Lava Rupel / Klein Brabant, Sportieve Cel.
De beker (vriendschappelijke) wedstrijden dienen aangevraagd te worden via E-Kickoff
door de organiserende club en dit met de vermelding dat er gespeeld wordt met eigen
scheidsrechters.
Voor onze bekerwedstrijden dienen er geen digitale scheidsrechtersbladen ingevuld te
worden, wij voorzien papieren scheidsrechtersbladen voor vriendschappelijke
wedstrijden.

Namens LAVA Gewest Rupel - Klein Brabant,
Sportieve Cel

