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Artikel 1
Aan de wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingedeelde reserve
elftallen in de reserve Hoofdklassen t/m de reserve 3e klassen, zowel zaterdag- als
zondagvoetbal.
Wanneer een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het
team worden ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau (als daar nog ruimte is). Wanneer
er geen plaats is en/of wanneer de bekercompetitie al van start is gegaan, zal het team van
(verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten.
Bij deelname aan de bekercompetitie senioren reserve zijn de reglementaire bepalingen voor
categorie A van toepassing.
Artikel 2
De eerste ronde van de bekercompetitie wordt gespeeld in poulevorm, terwijl een halve
competitie wordt afgewerkt. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 5 teams ingedeeld. Er
wordt een halve competitie afgewerkt. De winnaar van iedere poule plaatst zich voor de tweede
ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal
wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het
elftal met het beste doelsaldo gaat door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo
gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing
worden verkregen, dan beslist het onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een
beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld,
welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand na 2 x 45 minuten wordt gevolgd door het
nemen van strafschoppen.
Artikel 3
De poulewinnaars vervolgen de bekercompetitie door middel van het knock-outsysteem. De
wedstrijden worden bij loting per district vastgesteld op de door de medewerker organisatie
competitie vast te stellen wedstrijddagen.
Artikel 4
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de medewerker
organisatie competitie als ontvangende vereniging is aangewezen.
Artikel 5
Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is
betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. In overleg met de tegenstander kan een andere dag
worden overeengekomen. Deze dag moet zijn voorafgaande aan de betreffende bekerronde.
Artikel 6
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de
bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in het Handboek.
Wanneer de thuisspelende vereniging – door welke oorzaak dan ook – niet de beschikking heeft
over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de
gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze
termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onmiddelijk
vastgesteld op het terrein van de tegenstander.
In overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter is het toegestaan het aanvangsuur, datum
en/of accommodatie te wijzigen. Deze wijziging dient tijdig schriftelijk te worden doorgegeven
aan het districtskantoor.
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Artikel 7
Met uitzondering van de districtsfinale worden de wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die
in een gelijkspel eindigen, beslist overeenkomstig de volgende regeling:
 Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten moeten strafschoppen worden
genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Regels van het
voetbalspel” (regel 14).
De districtsfinale die in een gelijkspel eindigt, wordt beslist overeenkomstig de volgende
regeling:
 Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd verlengd met 2 x
15 minuten.
 Is er na de verlenging nog geen beslissing verkregen dan moeten strafschoppen
worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Regels van het
voetbalspel” (regel 14).
Artikel 8
Een elftal dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden is van verdere deelname uitgesloten.
Alle uitslagen van de poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt
uitgesloten, komen te vervallen. Het elftal dat niet opkomt bij één van de vervolgwedstrijden is
van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is
automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Bovendien wordt bij het niet opkomen c.q. terugtrekken een bedrag van € 117,60
administratiekosten in rekening gebracht.
Tevens moet de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten,
zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in
orde brengen van het speelveld vergoeden.
Wanneer een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald of zich
terugtrekt vanaf het moment van inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop
volgende seizoen te vervallen.
Artikel 9
Een vereniging die een ongerechtigde speler opstelt wordt, afgezien van de door de
Tuchtcommissie te nemen maatregelen, uitgesloten van verdere deelname.
Artikel 10
De eindstrijd voor de bekercompetitie senioren reserves vindt plaats op de accommodatie van
de finalist die de halve finale 'uit' heeft gespeeld. Hebben beide finalisten 'uit' of beiden 'thuis'
gespeeld, dan vindt er een loting plaats.
Artikel 11
De winnaar van de districtsfinale ontvangt een door het desbetreffende bestuur beschikbaar
gestelde beker die direct eigendom van de winnaar wordt. De deelnemende elftallen en de
(assistent-) scheidsrechters ontvangen een herinneringsmedaille.
Mocht de bekerwinnaar zich al geplaatst hebben voor de KNVB Amateur-beker voor
standaardteams dan mag de verliezend finalist het volgende seizoen eveneens deelnemen aan
de KNVB Amateur-beker voor standaardteams.
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Reserveteams die uitkomen in de KNVB Amateur-beker zullen, wanneer het team daar is
uitgeschakeld, instromen in de bekercompetitie senioren reserve. Dit kan tot aan de
tussenronde. Is er geloot voor de tussenronde dan is instromen niet meer mogelijk.
Artikel 12
Er wordt geen entree geheven. Dit is van toepassing zowel tijdens de poulewedstrijden, als de
wedstrijden vanaf het knock-outsysteem en de finale.

Artikel 13
Voor de scheidsrechterskosten worden de betreffende verenigingen naar rato belast. Bij
afwezigheid van een scheidsrechter moet de thuisspelende vereniging voor een scheidsrechter
zorg te dragen. De wedstrijd moet te allen tijde doorgaan.
Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het betreffende bestuur, terwijl de
Medewerker Organisatie Competitie is belast met de uitvoering van dit reglement.
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