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Reglement Vlaamse Cup Bedrijvenvolleybal 

 
1. Het tornooi zal worden georganiseerd in de sporthal van Berlare op donderdag 11 

november. Start is voorzien om 9u30, einde ten laatste om 17u30.  
2. Het tornooi is de officiële bekercompetitie bedrijvenvolleybal van Oost-Vlaanderen. 

De winnaar mag zich bekerwinnaar noemen van het bedrijvenvolleybal. Zij 
ontvangen dan ook de beker.   

3. Het tornooi is een open tornooi. Dat betekent dat ook andere bedrijventeams, 
instellingen of diensten van in en buiten Oost-Vlaanderen kunnen deelnemen.  

4. Alle teams treden aan onder de naam van hun bedrijf of dienst, eventueel aangevuld 
met de locatie van herkomst. Zij zullen dan ook in homogene uitrusting zijn.  

5. Een bedrijventeam zal aanvaard worden tot deelname als het bedrijventeam 
maximum 2 niet-werknemers op de spelerslijst vermeldt. Andere samengestelde 
teams zullen niet worden toegelaten.  

6. Bij start van het tornooi zal elk team zijn spelerslijst voorleggen. De spelerslijst kan 
tijdens het tornooi enkel worden aangevuld tot het maximum van 12 spelers.  

7. Er zullen maximum 12 teams worden toegelaten. Enkel de inschrijfdatum is 
bepalend voor de rangorde. Tot een week voor de aanvang van het tornooi is 
inschrijven mogelijk (deadline: 6 november).  

8. Alle samenstellingen van de bedrijventeams zijn toegelaten.  Teams met dames op 
het terrein gedurende de volledige wedstrijd krijgen 3 punten extra. De dames 
mogen gewisseld worden door een andere dame.  

9. De teams mogen maximum 2 deelnemers opstellen met een VVB-licentie. Zij krijgen 
hiervoor een handicap van 2 punten per opgestelde deelnemer tijdens de wedstrijd.  

10. Het inschrijfgeld bedraagt 40 EUR per team. Een bedrijf dat meerdere teams 
inschrijft, krijgt respectievelijk 25% (2°team), 50% (3°team) en 75% (4°team) 
korting.  

11. De ploegen die deelnemen aan de bedrijvencompetitie (BSOV) kunnen gratis 
deelnemen. Bijkomende teams vallen onder de regeling zoals beschreven onder art 
6.  

12. De wedstrijden zullen gespeeld worden per tijdseenheid, afhankelijk van het aantal 
ingeschreven teams.  

13. Het tornooi zal betwist worden zonder scheidsrechters. Wij rekenen vooral op de 
fairplay van de deelnemers voor het sportieve verloop van de wedstrijden. In geval 
van discussie is de jury bevoegd.  

14. Het volledige tornooischema zal op voorhand naar alle teams worden doorgestuurd.  
15. Annulering van de inschrijving met terugbetaling van het inschrijfgeld is slechts 

mogelijk tot 6 november.  
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16. Het tornooi is voorzien van prijzen, d.w.z bekers voor de teams van het podium en 
12 medailles voor de spelers van deze teams. De uitreiking van de prijzen gebeurt zo 
snel mogelijk na het beëindigen van de laatste wedstrijd.  

17. De pers zal verwittigd worden van ons evenement. De teams hebben er dus alle 
belang bij zich mooi te presenteren.  

 


