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Beker van België Dames 2020-2021 

Art. 1: 

Basketball Belgium organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming “Beker van België 
Dames”. 

Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten ten laste van de bezochte club. 

De bezoekende club draagt zijn reiskosten. 

Art.2: 

De Beker van België is voorbehouden aan de actieve clubs van BASKETBALL BELGIUM, BASKETBAL 
VLAANDEREN en AWBB. 

Het tornooi wordt gespeeld in overeenkomst met het competitieboek van BASKETBALL BELGIUM, behalve 
voor de in dit reglement opgenomen speciale schikkingen. 

De kwalificatie van de speelsters is identiek aan deze in het kampioenschap. 

Een beloftevolle of talentvolle speelster (zie competitieboek): 

✓ Kan enkel aantreden bij de club waar zij aan toegewezen is. 
✓ Kan vanaf de volgende ronde bij de andere club aantreden zodra  haar club van toewijzing 

uitgeschakeld is. 

Art. 3: 

De clubs, ingeschreven in het kampioenschap in Top Division Women 1 van BASKETBALL BELGIUM, zijn 
ambtshalve ingeschreven. 

Maximaal 16 ploegen aangeduid door de AWBB en 16 ploegen aangeduid door de BASKETBAL 
VLAANDEREN kunnen deelnemen aan de 1/32ste finales. 

Er mag slechts één ploeg per stamnummer ingeschreven worden in de Beker van België. 

Art. 4: 

De Beker van België wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. 

Wanneer een ploeg forfait geeft in de loop van de bekercompetitie, dan wordt deze ploeg automatisch 
uitgesloten van verdere deelname. Artikel 15 van dit reglement zal van toepassing zijn. 

De verschillende bekerrondes worden altijd in één enkele wedstrijd gespeeld. 

Art. 5: 

Bij een gelijke stand op het einde van de reguliere speeltijd, worden er verlengingen van telkens 5 minuten 
gespeeld tot er een winnaar gekend is. 

Art.6: 

Er wordt een voorgift van 5 punten toegekend per verschil van reeks en dit tot en met de finale. 

De scheidsrechters waken over de voorgift. Indien een tafelcommissaris aanwezig is, zal die de voorgift 
bepalen. 
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Art. 7: 

De volgorde van de wedstrijden bij elke ronde en wie thuis speelt wordt door lottrekking bepaald voor de 
aanvang van de bekercompetitie door competitiemanagement. De volgorde blijft geldig tijdens het ganse 
verloop van deze competitie. 

o Voorronden: 

- Landelijke en provinciale clubs ingeschreven in de Beker van België zullen een of meer 
voorrondes spelen om de 4 teams aan te duiden die de 1/8 finales zullen betwisten. 

o 1/8 finales: 

- De clubs van TDW nemen deel de Beker van België competitie vanaf de 1/8 finales. 

- De wedstrijden worden per loting bepaald. Er is geen geleide loting en ze is voor het publiek 
toegankelijkDe ploegen uit de lagere afdelingen die zich plaatsten via de voorrondes 
genieten het thuisvoordeel. 

- De winnaar van de wedstrijd is geplaatst voor de ¼ finales. 

 De wedstrijden dienen uiterlijk op 19 november 2020 gespeeld te worden. Op vraag van 
beide betrokken clubs kan het competitiemanagement hierop een uitzondering toestaan. 

o ¼ finales: 

- De wedstrijden worden per loting bepaald. Er is geen geleide loting en ze is voor het publiek 
toegankelijk 

- Geen thuisvoordeel voor een club die in een lagere divisie speelt. 
- De Winnaar van de wedstrijd is geplaatst voor de ½ finales. 

- De wedstrijden dienen gespeeld te worden in het weekend van 5-6 december 2020. Op 
vraag van beide betrokken clubs kan het competitiemanagement hierop een uitzondering 
toestaan. 

o ½ finales  

- De halve finales worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. 

-  De wedstrijden dienen gespeeld te worden in het weekend van 2-3 januari 2021. Op vraag 
van beide betrokken clubs kan het competitiemanagement hierop een uitzondering 
toestaan. 

o Finale:  

- De finale wordt gespeeld in het weekend van 27-28 maart 2021. De Raad van Bestuur van 
Basketball Belgium kan in overleg met de organisator en de finalisten een afwijking van 
deze datum toestaan. 

- De finale wordt georganiseerd met promotieactiviteiten voor damesbasketbal. 

Bij de 1/8 en ¼ finale, zullen de ontvangsten onder de 2 clubs worden verdeeld na betaling van de 
vergoeding voor de scheidsrechters  

Indien er geen akkoord is tussen clubs omtrent de programmatie, zal het competitiemanagement 
beslissen op basis van een geargumenteerd rapport de argumenten van beide clubs. 

Beperkingen: 
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✓ Indien er tegelijkertijd wedstrijden voor het kampioenschap, de Eurocups en Beker van België 

moeten gespeeld worden, zal er steeds een rustpauze van 48 uur tussen de wedstrijden moeten 

zijn, behalve als er een schriftelijk akkoord is tussen de betrokken clubs. 

✓ Deze periode van 48 uur zal beschouwd worden als een periode van 48 uur te rekenen vanaf de 

aanvang van betrokken wedstrijden. 

✓ Indien een wedstrijd voor het kampioenschap of een wedstrijd van de landelijke of provinciale 

beker op hetzelfde tijdstip is geprogrammeerd als de wedstrijd voor de Beker van België, heeft de 

wedstrijd voor de Beker van België altijd voorrang en zal de andere wedstrijd worden verplaatst 

na overleg tussen de betrokken clubs. 

Vanaf de 1/8ste Finale, kan het Departement Competitie, de clubs verplichten om wedstrijden tijdens de 
week te betwisten. Elke weigering vanwege de club zal automatisch het forfait van deze club met zich 
meebrengen en zal artikel  15 toegepast worden. 

Het vragen van inkomgeld is verplicht vanaf de 1ste ronde, behalve bij gemeentelijke sportinfrastructuur 
waar het verboden is. Voor de jeugd, jonger dan 16 jaar is de toegang gratis (enkel staanplaatsen). 

Vanaf de 1/8ste finales bedraagt de toegangsprijs minimaal 8 Euro. 

De thuisploeg zal zijn tegenstrever alle nodige inlichtingen bezorgen over de ligging van zijn terrein en de 
datum en uur van de wedstrijd. 

Art. 8: 

Indien de kleur van de uitrusting dezelfde is, moet de bezoekende club de kleur van zijn uitrusting wijzigen. 

Art. 9: 

De vastgelegde data voor de Beker van België moeten geëerbiedigd worden.  

De wedstrijden mogen vóór of na de vastgelegde datum gespeeld worden mits de goedkeuring door het 
Departement Competitie, en indien beide clubs hun schriftelijk akkoord geven. 

Indien er geen akkoord is of bij overmacht zal de datum worden vastgelegd door het Departement 
Competitie. 

Voor de 16de Finales moeten de clubs datum en aanvangsuur meedelen aan het Departement Competitie 
op volgende mailadres competition@basketballbelgium.be uiterlijk tegen 1 juli. Na het verstrijken van  
deze termijn zal een boete aangerekend worden, voorzien in LBAS. 

Vanaf de 1/8 Finales moeten de thuisspelende ploegen de datum en uur meedelen aan het Departement 
Competitie op volgende mailadres competition@basketballbelgium.be, dit ten laatste 3 dagen na de 
wedstrijd van de vorige ronde. 

Na het verstrijken van deze termijn zal een boete aangerekend worden, voorzien in LBAS. 

Elke aanvraag tot wijziging moet ten minste 7 dagen voor de vastgelegde datum worden gericht aan het 
Nationaal Departement Competitie op volgende mailadres competition@basketballbelgium.be. De 
aanvraag moet vergezeld zijn van het schriftelijk akkoord van de twee ploegen en zal de voorgestelde 
datum en uur bevatten. 

Voor elke niet vermelde datum of aanvangsuur zal een boete aangerekend worden, voorzien in LBAS, aan 
de aanvragende club. 

mailto:competition@basketballbelgium.be
mailto:competition@basketballbelgium.be
mailto:competition@basketballbelgium.be
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Art. 10: 

BASKETBALL BELGIUM debiteert de beide clubs per ronde, een deelnemingsvergoeding voorzien in LBAS. 

De thuisspelende ploegen behouden de volledige ontvangsten. 

Art. 11: 

De uitslagen van de bekerwedstrijden moeten alle dagen voor 23u30 en op zondag voor 20u door de 
bezochte of organiserende club of door de bezoeker bij afwezigheid van de eerstgenoemde, aan het 
Departement Competitie medegedeeld worden.  

De uitslagen worden doorgegeven via de website van BASKETBAL VLAANDEREN of van AWBB. 

Bij problemen, moet het resultaat doorgestuurd te worden per email naar 
competition@basketballbelgium.be (steeds wedstrijdnummer vermelden). 

Iedere overtreding wordt beboet zoals in de LBAS voorgeschreven. 

Art. 12: 

Het wedstrijdblad (wit exemplaar) zal door de bezochte club per post verzonden te worden naar de 
maatschappelijke zetel van BASKETBALL BELGIUM (Paul-Henri Spaaklaan 17 bus 3, 1060 Brussel) of 
elektronisch versturen naar scoresheet@basketballbelgium.be. Het moet ten laatste de eerste werkdag 
die volgt op het einde van de wedstrijd gepost of gemaild worden (datum poststempeldatum of mail geldt 
als bewijs). De clubs die elektronisch versturen moeten altijd het origineel wedstrijdblad bijhouden. 

Bij het niet tijdig verzenden van het wedstrijdformulier zal de bezochte club beboet worden volgens de 
normen bepaald in de LBAS. Indien de bezochte club meer dan zeven dagen na het einde van de wedstrijd 
in gebreke blijft zal de betrokken wedstrijd forfait verklaard worden in het voordeel van de bezoekende 
ploeg. 

Art. 13: 

De wedstrijden worden geleid door officials aangeduid door het bevoegd departement. 

Art. 14: Klachten en Protest 

Zie competitieboek. 

Art. 15: Forfait 

Bij forfaits, na bekendmaking van de trekking aan de clubs, zal een boete aangerekend worden, voorzien 
in LBAS 

Bij een forfait op minder dan 7 kalenderdagen voor het geplande aanvangsuur, zal een boete aangerekend 
worden, voorzien in LBAS 

Art. 16: 

BASKETBALL BELGIUM biedt aan de finalisten:  

Aan de winnaar 

✓ Een beker ten definitieve titel 
✓ 15 goudkleurige medailles  

Aan de andere finalist 

mailto:competition@basketballbelgium.be
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✓ Een beker ten definitieve titel 
✓ 15 zilverkleurige medailles 

Art. 17: 

Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement; zullen worden beslecht door de Raad van Bestuur van 
BASKETBALL BELGIUM. Er is geen beroep tegen deze beslissing mogelijk. 

Data: 

Kalender op www.basketbal.vlaanderen en www.awbb.be 

De Franstalige tekst is de basistekst. 

http://www.basketbal.vlaanderen/
http://www.awbb.be/

