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1. Algemene voorwaarden 

De bekercompetitie valt onder de Algemene Reglementen van de LVL met uitzondering van de hierna vermelde 

specifieke reglementering. 

2. Deelname 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de reeksindelingen beslist de Raad van Bestuur welke 

bekercompetities zullen worden ingericht ( senioren – veteranen – reserven).       

3. Wedstrijden 

a. De wedstrijden worden bij loting vastgelegd, hetzij rechtstreekse uitschakeling of vorming van poules. 

b. Aanduiden van de winnaar bij rechtstreekse uitschakeling:  

1. Bij gelijke stand na 90 min (70 min) : strafschoppen  

2. Indien heen- en terugwedstrijden: 

- behaalde punten 

- doelpunten op verplaatsing doorslaggevend 

- strafschoppen na afloop van de terugwedstrijd bij gelijke stand 

3. Finalewedstrijd op neutraal terrein 

- strafschoppen bij gelijke stand na 90 min (70min) 

c. Aanduiden van de winnaar van een poule: toepassing van art 36 (met loting bij gelijke eindstand) 

 

4. Mededelen van uitslag 

De thuisploeg is verplicht na de wedstrijd de uitslag mede te delen zoals voorzien in het reglement voor de 

competitie. 

5. Gele kaarten 

a. De gele kaarten tellen alleen voor de bekercompetitie 

b. Twee gele kaarten betekenen een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd in de bekercompetitie.  

c. Een schorsingsdag ten gevolge van 2 gele kaarten wordt overgedragen naar het eerstvolgende seizoen. 

6. Uitsluitingen (rode kaarten) 

a. Betekent een automatische schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd in de bekercompetitie. 

b. De sancties tellen enkel voor de bekercompetitie, behalve in geval van een schorsing van 12 of meerdere dan 

12 weken; de schorsingen van 12 of meerdere weken opgelegd ingevolge overtredingen in de competitie 

tellen eveneens voor de bekercompetitie en omgekeerd.  

c. De sancties enkel geldend voor de bekercompetitie tellen voor het lopende seizoen en het daaropvolgende 

seizoen.  

7.  Forfaits 

a. Een club die forfait verklaart, wordt onmiddellijk uit de bekercompetitie gesloten.  

b. Artikel 18 en 39§6 is van toepassing voor iedere forfait. 

c. Wedstrijden kunnen alleen uitgesteld worden indien de uitgestelde wedstrijd voor de originele geplande datum 

wordt gespeeld, tenzij het Dagelijks Bestuur voor een afwijking toestemming heeft gegeven. 

8.   Algemeen 

a. Iedere deelnemer aan de bekercompetitie verklaart kennis te hebben genomen van onderhavig reglement en 

er zich totaal aan te onderwerpen. 

b. Voor alle gevallen, niet voorzien in het onderhavige reglement, wordt verwezen naar de Algemene 

Reglementen; in laatste instantie beslist de Raad van Bestuur. 


