INFORMATIE TWEEDE BEKERRONDE MANNEN EN VROUWEN
CATEGORIE A ZUID1

MANNEN STANDAARDTEAMS.
In totaal hebben 127 teams zich geplaatst voor deze ronde.
In de 2e ronde worden 63 tussenwedstrijden gespeeld om te komen tot 64 teams.
Tricht of Roosendaal heeft een vrijlot voor de 2e ronde.
Planning:
De wedstrijden zijn in principe vastgesteld in het weekend van 14-15 november. Indien een team in dit
weekend al competitieverplichtingen heeft, is betreffende bekerwedstrijd vastgesteld op dinsdagavond 10
of donderdagavond 12 november.
Ook indien er in het weekend van 31 oktober-1 november of eerder competitiewedstrijden geen doorgang
vinden, worden deze alsnog ingepland in het weekend van 14-15 november. De bekerwedstrijden worden
dan ingepland op dinsdagavond 10 of donderdagavond 12 november. De bekerwedstrijden mogen
eventueel in overleg vooruit gespeeld worden.
In aansluiting hierop graag speciale aandacht voor onderstaande zinsneden uit het bekerbesluit.
Artikel 4:
De wedstrijden worden in eerste instantie ingepland in de daarvoor aangewezen weekenden conform de
speeldagenkalender 2020/’21. Indien één of beide teams deelnemend aan een bekerwedstrijd echter in
dat betreffende weekend geacht wordt een inhaal- of competitiewedstrijd te spelen, dan wordt de
bekerwedstrijd midweeks ingepland.
Indien het thuisspelende team, ingeval van een doordeweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over
een lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende
accommodatie tot de beschikking te hebben.
Indien als gevolg van het niet aanwezig zijn van verlichting op het hoofdveld uitgeweken moet worden
naar een veld met verlichting maar zonder afrastering, geldt dit niet per definitie als een belemmering.
Tenzij de veiligheid in het gedrang komt als gevolg van het aantal te verwachten toeschouwers, kunnen
de wedstrijden op een veld zonder afrastering worden ingepland, waarbij de thuisspelende vereniging
provisorische voorzorgsmaatregelen dient te nemen. Ingeval de veiligheid in het gedrang komt, als
gevolg van het ontbreken van een afrastering, dient de thuisspelende vereniging een vervangende
accommodatie tot de beschikking te hebben.
Artikel 6b:
Indien de thuisspelende vereniging – door welke oorzaak dan ook – niet de beschikking heeft over een
speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een
vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze termijn geen accommodatie
gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander.
Artikel 7:
Met uitzondering van de districtsfinale worden vanaf het knock-outsysteem de wedstrijden die eindigen in
een gelijkspel, beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten moeten beide partijen strafschoppen nemen,
conform de Spelregels Veldvoetbal.
Artikel 11:
In tegenstelling tot de bepalingen voor de reguliere competitie is het in de gehele bekercompetitie
toegestaan om maximaal 5 wisselspelers toe te passen. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt,
geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal 5) wissels toe te passen.
Naast die 3 wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld. In alle gevallen geldt dat hierin
ook meegeteld wordt het wisselen van een doelverdediger. Een eenmaal gewisselde speler mag niet
meer aan de wedstrijd deelnemen.

MANNEN RESERVE HOOFDKLASSE T/M RESERVE 3E KLASSE.
In totaal hebben zich 87 teams zich geplaatst voor deze ronde.
In de 2e ronde worden 23 tussenwedstrijden gespeeld om te komen tot 64 teams.
De volgende teams hebben een vrijlot voor de 2e ronde: ASWH 2, Achilles Veen 2, Alblasserdam 2,
Alem 2, Almkerk 2, Baardwijk 2, Be Ready 2, DFC 4, Dubbeldam 2 za, Gilze 2, Hardinxveld 3,
Heer Arendskerke 2, Hilvaria 2, IFC 2, Internos 3, Kloetinge 2, Kloetinge 4, LRC 2, MOC’17 2,
Moerse Boys 2, Nivo Sparta 2, Pelikaan 2, RKDVC 3, RKVVO 3, Roda Boys/Bom 2,
Rood Wit V 2, Rood Wit W 2, SBC 2, SC Gastel 2, SV Unitas ’59 2, SV Valkenswaard 2, Sarto 2,
Sliedrecht 2, TGG 2, TSV Gudok 2, Tricht 2, VCK 2, VV Trinitas Oisterwijk 2, VVGZ 2, Wieldrecht 2 en
Zaamslag 2.

VROUWEN 1E KLASSE T/M 3E KLASSE.
In totaal hebben zich 21 teams geplaatst voor deze ronde.
In de 2e ronde worden 5 tussenwedstrijden gespeeld om te komen tot 16 teams.
De volgende teams hebben een vrijlot voor de 2 e ronde: Baardwijk VR1, Bavel VR1, Beerse Boys VR1,
GJS VR1, GSBW VR1, Gilze VR1, HRC’14 VR1, Hontenisse VR1, IFC VR2, RCD VR1 en
Uno Animo VR1.

Planning reserveteams en vrouwen:
De wedstrijden zijn in principe vastgesteld in het weekend van 17-18 oktober. Indien een team in dit
weekend al competitieverplichtingen heeft, is betreffende bekerwedstrijd vastgesteld op dinsdagavond 13
oktober.
Ook indien er in het weekend van 3-4 oktober of eerder competitiewedstrijden geen doorgang vinden,
worden deze alsnog ingepland in het weekend van 17-18 oktober. De bekerwedstrijden worden dan
ingepland op dinsdag 13 oktober. De bekerwedstrijden mogen eventueel in overleg vooruit gespeeld
worden.

In aansluiting hierop graag speciale aandacht voor onderstaande zinsneden uit het bekerbesluit.
Artikel 5 (mannen reserve) en artikel 7 (vrouwen):
Indien één of beide partijen van een bekerwedstrijd in dat betreffende weekend een
(inhaal)competitiewedstrijd dient te spelen, dan wordt de bekerwedstrijd midweeks ingepland. In overleg
met de tegenstander kan een andere dag of tijd worden overeengekomen. Een alternatieve datum moet
zijn voorafgaande aan de betreffende bekerronde.
Indien het thuisspelende team, ingeval van een midweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een
lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende
accommodatie tot de beschikking te hebben. Indien de thuisspelende vereniging hiertoe geen
mogelijkheden heeft, dan zal de KNVB besluiten dat de wedstrijd wordt vastgesteld op het terrein van de
tegenstander.
Artikel 7 (mannen reserve) en artikel 14 (vrouwen):
Met uitzondering van de districtsfinale in Groep 1 van de categorie A, worden alle wedstrijden vanaf het
knock-outsysteem die in een gelijkspel eindigen, beslist overeenkomstig de volgende regeling:
Direct na afloop van de reguliere speelt wordt de winnaar bepaald door het nemen van strafschoppen.
Voor de uitvoering van de strafschoppen wordt verwezen naar de Spelregels Veldvoetbal.

