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Beker reglement 2020/2021
Opzet
De bekercompetitie start met een poulefase. Vanuit deze poulefase zullen alle
nr. 1 alsmede de beste 3 nr. 2 doorgaan naar de ‘grote beker’. De overige
teams zullen naar de ‘kleine beker’ gaan.
De 2de ronde zal een tussenronde betreffen via een vrije loting en zullen de
benodigde ploegen hier strijden om een plek in de kwartfinale van de ‘grote’ of
de ‘kleine’ beker. Een aantal ploegen zullen een vrijlot krijgen voor de
kwartfinale wat ook via loting zal worden bepaald. Na deze ronde geldt een
knock-out fase van kwart- halve- en uiteindelijke finale.
Belangrijkste regels - uit reglement competitiewedstrijden artikel 15
Elke bekerwedstrijd (met uitzondering van de finale) die in een gelijk spel
eindigt zal worden verlengd met penalty’s om een winnaar te krijgen.
- Dan valt de beslissing ten gunste van het team dat bij het nemen van 3
strafschoppen – door 3 spelers van elk team – de meeste doelpunten
behaalt. Zo nodig wordt deze serie door dezelfde spelers van de eerste
serie herhaald tot een beslissing is verkregen. Er zal dan om en om een
strafschop worden genomen tot 1 team 1 doelpunt meer heeft gescoord
dan de tegenstander.
- Er zal voor een strafschoppenserie getost worden.
De uitspelende ploeg mag zich uitspreken of hij kop of munt wil. De
ploeg die de tos wint mag kiezen of zij als eerste of als tweede gaat
aantreden.
- Als een speler geblesseerd raakt en niet meer verder kan, zal de
strafschoppenserie verder gaan met de 2 overgebleven spelers.
- Indien tijdens het nemen van de strafschoppenserie de doelman
geblesseerd raakt moet een van de aangewezen strafschoppennemers
als doelman gaan fungeren.
Finale
De bekerfinale (kleine- EN grote beker) zal bij een gelijk spel verlengd worden
met 2 X 5 minuten. Als hierna geen winnaar aangewezen kan worden, geldt
dat ook hier strafschoppen genomen moeten worden zoals hierboven
genoemd.

