REGLEMENT BEKERCOMPETITIE MIV 2016
Reglement als bedoeld in artikel 5-5 van het algemeen reglement.
Artikel 1: Inschrijving.

1.
2.

Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de teams die in het seizoen
2016/2017uitkomen in de heren divisies.
Alle teams nemen automatisch deel aan de bekercompetitie en worden als zodanig ingedeeld.

Artikel 2: Wedstrijdschema.

1.

2.

De wedstrijdsecretaris dan wel een door het bestuur aan te wijzen andere persoon zorgt voor
het maken van het wedstrijdschema, waarbij een indeling zal geschieden voor het spelen van
een halve competitie.
Het gehele wedstrijdschema wordt met letters opgenomen in het programma van het
betreffende seizoen.

Artikel 3: Speelschema.

1.
2.

Het speelschema voor de wedstrijden wordt door de wedstrijdsecretaris c.q. een ander door
het bestuur aan te wijzen persoon gemaakt.
Bij het maken van het programma wordt, indien nodig, bij de indeling het minst slecht
verliezende team van de vorige ronde eveneens ingedeeld. Het minst slecht verloren
hebbende team wordt bepaald als volgt:
a. Het team dat met het laagste doelsaldo uitgeschakeld is vanuit de poules;
b. Is dat gelijk dan geldt het hoogste aantal gescoorde doelpunten; waarbij als bij een
gelijkspel een beslissing verkregen is door het nemen van strafschoppen, het resultaat van
de eerste drie strafschoppen meegenomen wordt bij het bepalen van het saldo;
c. Is ook dat gelijk dan wordt door loting bepaald welk van de onder a en b genoemde teams
verder gaat.

Artikel 4: Beslissingen.

1.
2.

Een team dat een (poule)overwinning behaalt plaatst zich voor de volgende ronde.
Voor de finale geldt:
a. als de stand na de reguliere speeltijd gelijk is er een verlenging met 2 x 5 minuten zal
plaatsvinden.
b. is er dan nog geen beslissing gevallen dan worden er om en om drie strafschoppen
genomen;
c. is er dan nog geen beslissing gevallen dan gaan de teams door met het om en om
strafschoppen nemen tot er een beslissing is.

Artikel 5: Overige bepalingen.

1.
2.

De wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig de regels die van toepassing zijn voor de
gewone competitie.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur ZVV-Veghel 2016.
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