Programma Kwartfinale Bekercompetitie
Programma kwartfinale bekercompetitie dames seizoen 2018-2019
BD4A
BD4A
BD4A
BD4A

01
02
03
04

Medusa '56
Springendal-Set Up’65 3
Havoc
Kerkemeijer Gemini

- Polstars
- Holyoke
- Krekkers 2
- WIK Steenderen

Programma kwartfinale bekercompetitie heren seizoen 2018-2019
BH4A
BH4A
BH4A
BH4A

01
02
03
04

SV Dynamo Apeldoorn 3
Xanthos
Weghorst Makelaardij WVC Volley
Webton Hengelo 2

- SSS 3
- De Hofnar-Bovo 2
- Springendal-Set Up’65 2
- Fysio Engbersen Aastad

Programma 4e ronde bekercompetitie meisjes seizoen 2018-2019
BM4A 01 Rabobank Orion Volleybal Doetinchem - Langhenkel/HEC
BM4A 02 SV Dynamo Apeldoorn
- Rivo Rijssen
BM4A 03 Tornax
- MEVO MC 1
BM4A 04 Volga
- Halley
BM4A 05 Medusa '56
- SVH VC
BM4A 06 Rosstars
- Apollo 8
BM4A 07 ATC
- Krekkers
BM4A 08 Saasveldia
- Pauwervoll
Dit is een extra ronde voor de meisjes, Deze wedstrijden moeten gespeeld worden voor 16
februari.

Programma kwartfinale bekercompetitie jongens seizoen 2018-2019
BJ4A
BJ4A
BJ4A
BJ4A

01
02
03
04

Apollo 8
Grol JB 1
Rabobank Orion Volleybal Doetinchem
SV Dynamo Apeldoorn
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- Weghorst Makelaardij WVC Volley
- Pauwervoll
- Voorwaarts
- Twente '05
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Aandachtspunten
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

De kwartfinale voor de dames, heren en jongens wordt gespeeld op of vóór 10 maart
2019. Alleen in overleg met de Organisator kan hiervan worden afgeweken.
De 4e ronde voor de meisjes wordt gespeeld op of voor 16 februari 2019. Alleen in
overleg met de Organisator kan hier van worden afgeweken
De thuisspelende vereniging (eerstgenoemde) stelt minimaal 2 data voor aan de
tegenstander en stelt vervolgens in overleg met de tegenstander, datum, tijd en zaal
vast.
Deze gegevens dienen uiterlijk vóór 10 maart 2019 aan de Organisator te worden
doorgegeven.
Indien op 10 maart 2019 de wedstrijden nog niet zijn vastgesteld en doorgegeven aan
de Organisator, wordt de thuisspelende ploeg uitgesloten van verdere deelname aan
de bekercompetitie.
De scheidsrechters voor de dames en heren dienen tot en met de 2 e ronde door de
thuisspelende vereniging zelf te worden aangewezen. Vanaf de 3e ronde zal de
scheidsrechter door de Nevobo worden aangewezen. Hou er wel rekening mee dat
vanaf de datum van vaststelling (door gegeven door jullie via nevobo.nl) de speeldatum
minimaal 5 werkdagen in de toekomst moet liggen. Dit ivm het aanwijzen van de
scheidsrechters. Ligt de vastgestelde datum binnen deze 5 werkdagen dan kan het zijn
dat wij geen scheidsrechters kunnen regelen en is de thuisspelende vereniging zelf
verantwoordelijk
De scheidsrechters voor de meisjes en jongens dienen tot en met de halve finale door
de thuisspelende vereniging zelf te worden aangewezen.
De scheidsrechter moet minimaal in het bezit zijn van code V6.
Er wordt gespeeld om drie gewonnen sets (best of five).
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