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BEKERCOMPETITIE.

Dit reglement is vanaf heden van toepassing voor de beker voor het seizoen 2018-2019..
De bekerwedstrijden van de reeksen GBVH – Ere, afd. 1 en afd.2 alsmede Vrijdag 1, 2 en 3 worden gespeeld in
poules met een heen- en terugwedstrijd
De halve finale en de finale worden gespeeld in de clublokalen.
Bij gelijke stand na heen- en terugwedstrijd worden er onmiddellijk 2 of 3 testmanches gespeeld (één manche per
speler) na de terugwedstijd..
Voor alle wedstrijden gelden dezelfde voorschriften inzake opstelling, spelreglementen, melden van de uitslagen en
opsturen van de wedstrijdbladen als in de competitie..
Spelers aangesloten in het gewest GBVH die dubbel spelen in eender welke andere Bond of Gewest, moeten
vijf van de vrijdagcompetitie wedstrijden gespeeld hebben mogen ze mee deel nemen aan de vrijdagbeker.
Spelers aangesloten in het gewest GBVH die dubbel spelen in eender welke andere Bond of Gewest, moeten
vijf van de zaterdagcompetitie wedstrijden gespeeld hebben mogen ze mee deel nemen aan de zaterdagbeker
Clubs met meerdere ploegen in de bekercompetitie mogen de spelers na de eerste heenwedstrijd niet meer
onderling verwisselen. Een speler die eenmaal in een ploeg heeft gespeeld kan niet meer in een andere ploeg
opgesteld worden.
In de poules mag men twee vervangingen doen.
In de halve finale en de finale moet er met vijf kernspelers gespeeld worden en mag men maar met één (1)
speler een vervanging doen, indien deze niet in een andere ploeg heeft gespeeld.
Ploegen die in overtreding zijn met het opstellen van spelers verliest de desbetreffende speler zijn wedstrijd
met forfait.
In zaterdag afdeling Ere en afdeling 2 beginnen we op 17/11/2018 tot 08/12/2018 en van 09/03/2019 tot 16/03/2019.
De heenwedstrijd van de halve finale wordt gespeeld op 23/03/2019, de terugwedstrijd op 30/03/2019. Winnaar poule
1 tegen winnaar poule 2 en winnaar poule 3 tegen de best gerangschikte 2de van poule 1, poule 2 en poule 3.
De heenwedstrijd van de finale wordt gespeeld op 06/04/2019, de terugwedstrijd op 13/04/2019.
Beide winnaar van de halve finale.
In zaterdag afdeling 1 beginnen we op 03/11/2018 tot 08/12/2018 en van 23/02/2019 tot 16/03/2019
De heenwedstrijd van de halve finale wordt gespeeld op 23/03/2019, de terugwedstrijd op30/03/2019. Winnaar poule
1 tegen 2de poule 2 en winnaar poule 2 tegen 2de poule 1.
De heenwedstrijd van de finale wordt gespeeld op 06/04/2019, de terugwedstrijd op 13/04/2019.
Beide winnaar van de halve finale.
In de vrijdagcompetitie beginnen we op 21/12/2018 en 28/12/2018 en van 25/01/2019 tot 15/03/2019
De heenwedstrijd van de halve finale wordt gespeeld op 22/03/2019, de terugwedstrijd op 29/03/2019. Winnaar poule
1 tegen 2de poule 2 en winnaar poule 2 tegen 2de poule 1.
De heenwedstrijd van de finale wordt gespeeld op 05/04/2019, de terugwedstrijd op 12/04/2019.
Beide winnaar van de halve finale.

De wedstrijd in zaterdag afdeling 1, poule 1 van 16/03/2019 tussen S.R.Duras 4 – Gouden Keu 3 zal
gespeeld worden op 29/12/2018 of op een vervangende datum.
Alle clubs worden verzocht om de kalender van de poule nog eens na te zien, daar er veranderingen zijn
aangebracht in verschillende poules

