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REGLEMENT VOOR BEKERWEDSTRIJDEN 

Artikel 1 

De bekercompetitie wordt gespeeld in klassen.  
In de algemene bekercompetitie worden alle bij de ZOH aangesloten verenigingen, 
ongeacht welke klasse, betrokken. Tenzij een team c.q. vereniging op grond van een 
schorsing voor de bekercompetitie is uitgesloten. Bij het niet deelnemen van een team aan 
de bekercompetitie voor teams, worden het team en de voor dit team spelende leden 
uitgesloten van bekerdeelname in het daaropvolgende seizoen. Als spelende leden worden 
aangemerkt de leden die op het tijdstip van het betreffende toernooi een spelerspas hadden 
voor dit team. Hieronder vallen ook de ingeleverde c.q. op het laatste moment 
omgestempelde teamlijsten. In het bekertoernooi zijn ontheffingen NIET toegestaan. Een 
team kan in de bekerwedstrijden dus alleen gebruik maken van spelers van het eigen team. 
Teams welke in de eerste of in een daaropvolgende ronde van de algemene 
bekercompetitie uitgeschakeld worden, vallen t/m de halve finale terug in de 
bekercompetitie welke afzonderlijk voor hun klasse geldt.  

Artikel 2 
De indeling geschiedt door loting. Er wordt geen rekening gehouden met afstanden tussen 
de verschillende teams.  

Artikel 3 
Bij de lotingen zijn de deelnemende verenigingen niet verplicht om aanwezig c.q. 
vertegenwoordigd te zijn. Het niet aanwezig c.q. niet vertegenwoordigd zijn tijdens de 
loting impliceert wel dat de betreffende vereniging akkoord gaat met de loting en dus geen 
protest kan aantekenen met betrekking tot de loting c.q. de uitslag van de loting.  

Artikel 4 
De loting voor de algemene bekercompetitie geschiedt als volgt:  
a. tot en met de finale wordt volgens het K.O.-systeem gespeeld, dus op een wedstrijd.  
b. In de eerste algemene ronde krijgt het laagst spelende team thuisrecht, vanaf de tweede 
algemene ronde wordt gespeeld volgens open loting. Dit houdt in dat het team dat als eerst 
wordt geloot thuisrecht heeft.  
c. indien er meerdere teams van een club thuisloten zal naar inzicht van de competitieleider 
en rekening houdende met het verloop en samenstelling van de gehele loting een of 
meerdere teams van onder c genoemde clubs een uitwedstrijd krijgen toegewezen.  

Artikel 5 
De loting voor de bekercompetitie van alle klassen geschiedt zoals vermeld in art. 4.  

Artikel 6 
Winnaar van een wedstrijd is het team dat het meest aantal punten behaalt. Bij een gelijke 
eindstand (4-4) is het doelsaldo bepalend welk team naar de volgende ronde gaat. Is het 
doelsaldo gelijk, dient een beslissende 5e partij gespeeld te worden die eindigt als 1 van 
beide koppels het 16e doelpunt scoort. Verschil dient dan wel minimaal 2 doelpunten te zijn. 
Zo niet wordt doorgespeeld tot er 2 doelpunten verschil bereikt is. Er mogen 2 willekeurige 
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spelers , welke gespeeld hebben gedurende de wedstrijd of ingevallen zijn , voor deze 5e 
partij opgesteld worden met 1 reserve , die ook gespeeld moet hebben gedurende de 
wedstrijd.. 

Artikel 7 
In de bekerwedstrijden kan een team maar eenmaal vrijgeloot worden, tenzij alle 
resterende teams ook een vrijlot gehad hebben, dan is een 2e vrijlot mogelijk. 

Artikel 8 
Finales worden op een neutrale tafel en in een door de ZOH aangewezen lokaal gespeeld. 
Indien bij het beëindigen van een wedstrijd in de bekerfinale de stand en het doelsaldo 
gelijk zijn , is het gestelde in artikel 6 van het Bekerreglement van toepassing. 

Artikel 9 
Er wordt gespeeld voor:  
a. het Algemeen Bekerkampioenschap (ZOH-cup).  
b. kampioenschap voor alle klassen afzonderlijk.  
 
Alle winnaars ontvangen een herinnering per team.  

Artikel 10 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het ZOH-bestuur.  

 

 


