REGIOBEKERTOERNOOI ZATERDAG REGIO ZUID 2018-2019
INSCHRIJVING 2018-2019
Voor het bekertoernooi zaterdag werden de volgende inschrijvingen ontvangen:
Dames categorie-A: 10 teams
Dames categorie-B: 14 teams
Heren categorie-A: 12 teams
Heren categorie-B: 08 teams
Meisjes-A:
10 teams
Meisjes-B:
13 teams
Meisjes-C:
10 teams
Jongens-A:
03 teams
Jongens-B:
06 teams
Jongens-C:
03 teams
SPEELDATA
De volgende speeldagen zijn vastgelegd (afwijking is niet mogelijk):
Ronde 1:
zaterdag 20 oktober 2018
Ronde 2:
zaterdag 1 december 2018
¼ finales:
zaterdag 22 decmber 2018
½ finales
:
zaterdag 9 maart 2019
Finales zaterdag vs zondag: zaterdag 11 mei 2019 (verplichte deelname bekerwinnaars
zaterdag en zondag)
Er wordt (nogmaals) op gewezen dat is vastgelegd dat regiobekerwedstrijden voorgaan op
competitiewedstrijden.
SPEELPLAATSEN
Uitgangspunt is om te proberen de reisafstanden zoveel mogelijk te beperken. Daarom zullen
de speelplaatsen nu niet voor het gehele seizoen definitief worden vastgelegd, maar een zo
kort mogelijke periode vóór de planning van een bekerronde. Daarom werd aan de
verenigingen die de vraag betreffende de beschikbaarheid van de sporthal op het
inschrijfformulier voor het regiobekertoernooi hebben ingevuld, gevraagd om opties op de
sporthal te nemen. Door het regiokantoor zal aan de desbetreffende verenigingen tijdig
bericht worden gestuurd om de optie geheel of gedeeltelijk om te zetten in definitieve huur
dan wel om de optie te laten vervallen.
TOERNOOIOPZET/SPEELSCHEMA
Bij de dames (zowel categorie-A als categorie-B) en de heren (zowel categorie-A als
categorie-B) zal volgens het knock-out systeem worden gespeeld.
In de jeugdklassen zal evenals vorig seizoen worden gespeeld volgens een combinatie van
een poulesysteem en een knock-out systeem. De achtergrond hiervan is om het
bekertoernooi aantrekkelijk te maken/te houden door het spelen van zoveel mogelijk
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wedstrijden. De consequentie hiervan is dat de kans dat tegen een bepaalde tegenstander
meerdere malen gespeeld moet worden zeer reëel aanwezig is.
De wedstrijden tussen 2 teams worden gespeeld om 3 gewonnen sets en de wedstrijden met
meerdere teams om 2 sets. Indien bij een poule van 3 één van de teams zich afmeldt dan wel
in het geheel niet opkomt, spelen de resterende 2 teams 1 wedstrijd tegen elkaar (3
gewonnen sets) indien daaraan tenminste de behoefte bestaat. Indien slechts de poulewinnaar zich plaatst voor de volgende ronde spelen de 2 resterende teams in ieder geval een
wedstrijd tegen elkaar (3 gewonnen sets) op het aanvangstijdstip van de eerste wedstrijd van
de oorspronkelijke poule.
DAMES categorie-A:
Opgave: 10 teams
1e ronde:
6 teams worden op basis van de eindstand in de competitie 2017-2018
vrijgesteld; de overige 4 teams spelen (knock out).
e
2 ronde:
de 6 in de 1e ronde vrijgestelde teams en de 2 winnaars uit de 1e ronde
spelen (knock out).
¼ finales:
de 4 winnaars uit de 2e ronde spelen (knock out).
½ finale
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
finale zaterdag
vs zondag:
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.
DAMES categorie-B:
Opgave: 14 teams
1e ronde:
1 team (bekerwinnaar seizoen 2017-2018) wordt vrijgesteld en 1 team
wordt (op basis van de eindstand in de competitie 2017-2018)
vrijgesteld; de overige 12 teams spelen (knock out).
e
2 ronde:
de 2 in de 1e ronde vrijgestelde teams en de 6 winnaars uit de 1e ronde
spelen (knock out).
¼ finales:
de 4 winnaars uit de 2e ronde spelen (knock out).
½ finale:
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
finale zaterdag
vs zondag:
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.
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HEREN categorie-A:
Opgave: 12 teams
1e ronde:
4 teams worden op basis van de eindstand in de competitie 2017-2018
vrijgesteld; de overige 8 teams spelen (knock out).
e
2 ronde:
de 4 in de 1e ronde vrijgestelde teams en de 4 winnaars uit de 1e ronde
spelen (knock out).
¼ finales:
de 4 winnaars uit de 2e ronde spelen (knock out).
½ finale
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
finale zaterdag
vs zondag:
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.
HEREN categorie-B:
Opgave: 8 teams
1e ronde:
alle teams (inclusief de bekerwinnaar seizoen 2017-2018) worden
vrijgesteld.
2e ronde:
8 team spelen (knock out).
¼ finales:
de 4 winnaars uit de 2e ronde spelen (knock out).
½ finale
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
finale zaterdag
vs zondag:
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.
MEISJES-A:
Opgave: 10 teams
1e ronde:
2e ronde:

¼ finales:
½ finale
finale zaterdag
vs zondag:

6 teams spelen in twee poules van 3 en 4 teams spelen knock out.
de 2 poulewinnaars en de 2 nrs. 2 (poules van 3) uit de 1e ronde en de
2 winnaars van de knock out wedstrijden uit de 1e ronde spelen in 2
poules van 3.
de 2 poulewinnaars en de 2 nrs. 2 (poules van 3) uit de 1e ronde spelen
in de ¼ finales (knock out).
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.
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MEISJES-B:
Opgave: 13 teams
1e ronde:
2e ronde:

¼ finales:
½ finale
finale zaterdag
vs zondag:

MEISJES-C:
Opgave: 10 teams
1e ronde:
2e ronde:

¼ finales:
½ finale
finale zaterdag
vs zondag:

JONGENS-A:
Opgave: 3 teams
1e ronde:
2e ronde:
¼ finales:
½ finale
finale zaterdag
vs zondag:

9 teams spelen in drie poules van 3 en 4 teams spelen knock out.
de 3 poulewinnaars en de 3 nrs. 2 (poules van 3) uit de 1e ronde en de
2 winnaars van de knock out wedstrijden uit de 1e ronde spelen in 2
poules van 3 en 2 teams spelen knock out.
de 2 poulewinnaars en de beste nr. 2 (poules van 3) tezamen met de
winnaar van de knock out wedstrijd uit de 2e ronde spelen (knock out).
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.

1 team (bekerwinnaar seizoen 2017-2018) wordt vrijgesteld; de overige
9 teams spelen in 3 poules van 3.
het in de 1e ronde vrijgestelde team tezamen met de 3 poulewinnaars
en de 3 nrs. 2 (poules van 3) [waarvan 1 team (op basis van de
bekerresultaten in het seizoen 2017-2018) wordt vrijgesteld] spelen in
2 poules van 3.
het in de 2e ronde vrijgestelde team tezamen met de 2 poulewinnaars
en de beste nr. 2 (poules van 3) uit de 2e ronde spelen (knock out).
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.

alle teams (inclusief de bekerwinnaar seizoen 2017-2018) worden
vrijgesteld.
alle teams worden vrijgesteld.
3 teams spelen in 1 poule van 3.
de poule-winnaar en de nr. 2 (poule van 3) uit de ¼ finales spelen.
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.
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JONGENS-B:
Opgave: 6 teams
1e ronde:
2e ronde:
¼ finales:
½ finale
finale zaterdag
vs zondag:

JONGENS-C:
Opgave: 3 teams
1e ronde:
2e ronde:
¼ finales:
½ finale
finale zaterdag
vs zondag:

alle teams (inclusief de bekerwinnaar seizoen 2017-2018) worden
vrijgesteld.
6 teams spelen in twee poules van 3.
de 2 poulewinnaars en de 2 nrs. 2 (poules van 3) uit de 2e ronde spelen
(knock out).
de 2 winnaars uit de ¼ finales spelen.
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.

alle teams (inclusief de bekerwinnaar seizoen 2017-2018) worden
vrijgesteld.
alle teams worden vrijgesteld.
3 teams spelen in 1 poule van 3.
de poule-winnaar en de nr. 2 (poule van 3) uit de ¼ finales spelen.
de winnaar van de ½ finale zaterdag speelt tegen de winnaar van de ½
finale zondag om de Regiobeker Zuid.

ALGEMEEN
Tot slot wordt gewezen op een aantal van belang zijnde bepalingen in het van toepassing
zijnde reglement m.b.t. het Regiobekertoernooi.
Bij de categorieën jongens A, B en C mag met jongens/meisjes (binnen de van toepassing
zijnde leeftijdsgrenzen) in één team worden gespeeld, met dien verstande dat er tijdens de
wedstrijd minimaal drie jongens in het veld staan.
Heren/jongens in dames/meisjesteams zijn niet toegestaan.
Dispensaties m.b.t. de voorgeschreven leeftijdsgrenzen zijn NIET toegestaan (ook al wordt
deelgenomen met een team dat in de competitie uitkomt waarvoor wel dispensatie(s) is/zijn
verleend.
In het regiobekertoernooi is het niet toegestaan met 5 spelers te spelen.
Er kan door de organisator tot uitsluiting van de bekercompetitie van het desbetreffende
team worden overgegaan, indien niet aan de feitelijke verplichting van een (aangewezen)
scheidsrechter te leveren, wordt voldaan (zelfs als het desbetreffende team in die ronde al
heeft gespeeld en zich heeft geplaatst voor de volgende ronde).
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De nethoogten gedurende alle ronden van het regiobekertoernooi:
Heren en jongens A: 2.43 meter
Dames, meisjes A en meisjes B: 2.24 meter
Jongens B: 2.30 meter
Meisjes C en jongens C: 2.15 meter
De categorie C-jeugd wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig de Nationale
Kampioenschappen (NOJK): veld 9x18 meter, niet doordraaien na 3 punten met dezelfde
serveerder en een sprongserve is toegestaan.
De wisselregels die gelden in de seniorencompetitie zijn van toepassing.
Bovenstaande toernooiopzet en speelschema zal slechts worden uitgevoerd indien er geen
wijzigingen komen in aantallen teams en beschikbaarheid van sporthallen.
Voorts behoudt de organisator zich het recht voor om eventueel noodzakelijke wijzigingen
aan te brengen, die een verbetering van de toernooiopzet betekenen.
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