
        Reglement Beker van België 
 
 
a) Inschrijvingsformulier 
 

    Alvorens deel te nemen aan de Beker van Vlaanderen, moet het inschrijvingsformulier worden  
    ingevuld. Het is geldig voor de finale van de Beker van Vlaanderen en de Beker van België. 
 

1. U moet minstens 4 en maximum 6 namen van spelers invullen die de Beker van België mogen  
    spelen. Minstens 4 van deze spelers moeten de finale van de Beker van Vlaanderen gespeeld hebben. 
    Een ploeg die 7 spelers opstelt gedurende de ligafinale is automatisch uitgeschakeld. 
2. De spelers op dit formulier mogen niet voorkomen op het formulier van andere teams. 
3. Enkel de spelers die ingevuld zijn op dit formulier mogen deelnemen aan de Beker van België. 
4. Indien u met minder dan 6 spelers speelt, mag u de lijst aanvullen tot 6, uiterlijk de dag van de finale  
    van de Beker van Vlaanderen. Zij zijn dan speelgerechtigd voor de Beker van België. Wel rekening  
    houden met punt 2 hierboven. 
5. Als uw team niet met 4 van de hierboven opgegeven spelers kan deelnemen aan de Beker van België, 
    dan wordt uw team vervangen door het eerstvolgend team in de eindstand. 
 
b) Een speler die op zaterdag (1/8 en 1/4 finale) niet heeft gespeeld, mag op  
    zondag de 1/2 finale en finale spelen. 
 
c) Expertpunten : Men moet minstens 20% van de giften gespeeld hebben. 
                             Indien een ploeg uit het kampioenschap stapt, verliezen alle spelers van het   
                             team de expertpunten die ze in dit kampioenschap hebben gehaald. 
                              
d) Na iedere ronde, moeten de spelers de ingevoerde resultaten in de BM nakijken,  
    alvorens de tafel te verlaten. Er zal nadien geen wijziging mogelijk zijn. 
 
e) Een ploeg die een speler opstelt, die de finale van de 2 liga’s heeft gespeeld, is  
    uitgeschakeld op nationaal vlak. 
 
f) Een volledig ingevulde conventiekaart is verplicht. 
 
g) - het is verboden om te roken gedurende de volledige duur van de zitting 
       (overtreding = -5 IMP) 
    - GSM, smartphones en electronic devices moeten volledig uitgeschakeld en  
       zichtbaar zijn op een tafel. (overtreding = -5 IMP) 
    - toelating moet gevraagd worden om zijn plaats te verlaten 
 
h) 1/8 en 1/4 finale = categorie D : toegelaten systemen = groen, blauw, rood 
                                                        toegelaten conventies = alle, behalve bruin 
     1/2 en finale = categorie E : toegelaten systemen = groen, blauw, rood 
                                                  Toegelaten conventies = alle 
 
i) Inschrijvingsgeld = 60€ per team 
 
j) De finale wordt georganiseerd tijdens het Pinksterweekend. 
 


