Regio Noord-West Limburg
stamnummer 2810
REGLEMENT “EXPO-LINE CUP” 2021-2022
EERSTE ELFTALLEN
___________________________________________________________________________
Art.1

De inrichting van de “EXPO-LINE Cup” wordt ingericht door het bestuur van
de Regio N-W Limburg die de modaliteiten en de kalender vastlegt.
Elke ploeg die deelneemt aan de “EXPO-LINE Cup” verbindt zich ertoe de
reglementen toe te passen zoals deze zijn opgesteld door de Regio N-W Limburg.
In eerste instantie zal het bestuur van de Regio N-W Limburg oordelen over
inbreuken en boetes.

Art.2

De “EXPO-LINE Cup” is voorbehouden aan de clubs van lagere afdelingen
aangesloten bij de KBVB / Voetbal Vlaanderen en bij de Regio N-W Limburg.

Art. 3 Elke ploeg die aantreedt met een reserveploeg of met een ploeg die voor de helft
bestaat uit reservespelers of die forfait verklaart in de voorronde, betaalt een boete van
150 € (honderdvijftig euro) aan de Regio N/W via het secretariaat binnen de maand
van vaststelling. (125 € aan de benadeelde tegenstrever – 25 € administratieve boete).
Bij forfait wordt het volgende toegekend: Uitslag 3-0, punten 3 en dit in het nadeel van
de forfaitgevende ploeg.
Bij niet of niet tijdige betaling zal de betrokken club in gebreke gesteld worden en
wordt het dossier aan het Provinciaal Secretariaat overgemaakt voor verder gevolg.
Geen andere wedstrijd spelen op de desbetreffende dag om te bepalen dat het eerste
elftal wel degelijk speelt.
Klacht moet uitkomen van de benadeelde club.
Deze club dient ook de desbetreffende bewijzen voor te leggen aan het bestuur.
Art.4 Elke ploeg beschikt over de volledige ontvangsten van de thuiswedstrijd en draagt de
scheidsrechters- en organisatiekosten.
De bezoekers dragen de verplaatsingenskosten.
De inkom wordt bepaald op € 6
Art.5 De wedstrijdbladen zijn digitaal. De uitslagen van de wedstrijden dienen niet meer
doorgegeven te worden, uitgezonderd bij een papieren versie.
Art.6 Er zijn 5 (vijf) vervangingen toegelaten gedurende de wedstrijd.

Art.7 Elke ploeg speelt twee uit- en thuiswedstrijden.

Per wedstrijd worden volgende punten toegekend:
 3 punten voor de ploeg die wint
 1 punt voor de ploegen die gelijk spelen
 0 punten voor de ploeg die verliest.
Bij vrijloting wordt het volgende toegekend.
 Uitslag : 3-0, punten 3
 Dit in het voordeel van de vrijgelote club.
Ingeval, door onbeschikbaarheid van hun terrein, een thuisspelende ploeg in onderling akkoord
met de tegenstrever overgaat tot ruiling van het thuisvoordeel, zal deze wedstrijd aanzien
worden als zijnde thuis gespeeld door de aanvankelijk eerst uitgelote ploeg.
Art. 8 Ingeval er door een lokale lock-down plaatselijk geen wedstrijd(en) mogen gespeeld
worden, mogen de andere wedstrijden van deze speeldag wel gespeeld worden maar
zal de uitslag van deze speeldag niet meegerekend worden in de rangschikking. Idem
voor een provinciale / nationale lock-down.
Art.9 De “EXPO-LINE Cup” voor eerste elftallen is ingedeeld in een A, B en een C reeks.
De twee eersten van de A-reeks spelen de A-finale.
De twee eersten van de B-reeks spelen de B-finale.
De twee eersten van de C-reeks spelen de C-finale.
Opmaking van de rangschikking
 meest behaalde punten.
 bij gelijkheid van punten : het meest aantal gewonnen wedstrijden.
 bij verdere gelijkheid :
1. Het verschil tussen doelpunten voor en tegen.
2. Hoogst aantal gescoorde doelpunten.
3. Laagst aantal tegendoelpunten.
4. Hoogst aantal gescoorde doelpunten op verplaatsing
5. Loting.
Ploegen uit de nationale reeksen die deelnemen met hun beloften worden opgenomen
in de rangschikking maar komen niet in aanmerking om de finalewedstrijden te spelen.

Art.10 De thuisspelende club stelt 22 (tweeëntwintig) vrijkaarten ter beschikking aan de
bezoekende club. De bezoekende ploeg draagt de verplaatsingskosten.
Art. 11 Vrijkaarten afgeleverd door de K.B.V.B. zijn geldig.
Vrijkaarten afgeleverd door de Limburgse Verstandhouding zijn geldig.
Art.12 Een club van lagere afdeling waarvan haar eerste elftal deelneemt aan de “Beker van
België” mag met haar reservenploeg deelnemen aan de wedstrijden van de “EXPOLINE Cup” voor senioren.
Wanneer haar eerste elftal uit de “Beker van België” verdwijnt, is die club verplicht de
“EXPO-LINE Cup”verder te spelen met haar eerste elftal.
Art.13 De datum, aanvangsuur en de modaliteiten van de finales worden geregeld door het
bestuur van de Regio N/W tezamen met de organiserende club.
De finales worden gespeeld in één wedstrijd op 26/12/2021.
De finales zullen doorgaan op de terreinen van de club die de aanbesteding heeft
binnen gehaald.
Art.14 De finale moet gespeeld worden met minstens de helft van de spelers van het eerste
elftal. De spelers van het eerste elftal zijn spelers die de laatste drie speeldagen van de

competitie voorafgaande op de finale minstens drie maal op het wedstrijdblad gestaan
hebben. De inbreuk wordt bestraft met een boete van € 250 waarvan € 125 voor de
inrichtende club en € 125 voor de Regio N/W en verlies van de wedstrijd met 3-0.
Zowel de tegenstrever en/of de inrichtende club kan hier een klacht voor indienen,
mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken.
Ook het bestuur van de Regio N-W Limburg kan na onderzoek de boete toepassen.
Art.15 De winnaars van de finales van de A, B en C reeks van de “EXPO-LINE Cup” spelen
de “Beker van België” ,tenzij de modaliteiten van het PC Limburg van het
desbetreffende seizoen anders bepalen.
Indien er twee 1ste provincialers en/of de winnaar van de finale van de “EXPO-LINE Cup”is
(die mogelijk bij de eerste 5 in de competitie eindigen in 1ste prov.), zal om indien nodig een
deelnemer aan de Beker van België te kunnen aanduiden de verliezende finalist of de derde in
de rangschikking worden aangeduid in reeks A.
Art.16 De “EXPO-LINE Cup” is een wisselbeker. Deze moet door de club, welke deze
gewonnen heeft, in goede staat van onderhoud terug ter beschikking worden gesteld
aan één van de bestuursleden van de Regio N-W Limburg minstens drie weken voor
de finales.
Art.17 Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door het bestuur van de Regio N-W
Limburg. Klachten dienen ingediend bij de bevoegde instanties.
Art.18 Alle hogere beroepen moeten worden overgemaakt aan het Algemeen Secretariaat
in de vormen en binnen de termijn voorgeschreven door Art. B1437-1438-1439-1440
en B1703-1704-1711 van de Bondsreglementen van de KBVB/Voetbal Vlaanderen.

Namens de Regio N-W Limburg.
G.C/ secretaris.
Houtmeyers Geert
----------------------------------------------------------------------------------------------------DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE.
GOEDGEKEURD DOOR HET BESTUUR VAN DE REGIO N-W LIMBURG. OP 30/06/2020

GELIEVE DIT REGLEMENT UIT TE HANGEN IN DE KLEEDKAMER VAN DE SCHEIDSRECHTER.

