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1 Verschillende bekercompetities
Voor de seniorenwaterpolo teams die uitkomen in de bondscompetitie worden verschillende
bekertoernooien georganiseerd. In verband met de Corona is de bekercompetitie aangepast
• Supercup heren en dames worden niet georganiseerd. Door de abrupte stop van de
competitie 2019-2020 is er geen landskampioen en bekerwinnaar.
• KNZB-Beker dames en heren wordt gespeeld voor de teams uit de Eredivisie 2020-2021.
• ManMeer!-Cup heren, heren 2 en dames worden niet georganiseerd. Dit heeft te maken met
de verschillende samenstellingen van de afdelingen en de daarmee samenhangende
speeldagenkalenders. Ook is een reserve in de speeldagenkalender noodzakelijk in verband
met het onbekend verloop rondom Covid-19.
De KNZB-bekerfinales worden georganiseerd door de KNZB.

2 Ploegopgave
Een speler mag in de bekercompetitie slechts spelen in een ploeg van de vereniging waarvoor hij/zij
een geldig waterpolo startnummer heeft en speelgerechtigd is.
De A selectie sporters geselecteerd voor de OKT. (15 sporters). Zijn uitgesloten van deelname aan
de beker competitie.
Bij deelname van een niet gerechtigde speler, wordt het team uit de betreffende bekercompetitie
genomen. Het bondsbestuur behoudt zich het recht voor om bij het laten deelnemen van een niet
gerechtigde speler, de betreffende ploeg deelname aan het volgende bekertoernooi te ontzetten.

Bekercompetitiebepalingen

1

BEKER COMPETITIEBEPALINGEN
2020-2021
3 Speeltijden
Divisie
KNZB Beker heren
KNZB Beker dames

Speeltijd
4 x 8 min.
4 x 8 min.

Rust tussen 2/3e
periode
3 min.
3 min.

Geadviseerde plantijd
(incl. inzwemmen)
80 min.
80 min.

4 KNZB Bekercompetitie Heren
Speelwijze
De 1e ronde wordt gespeeld in poulevorm (2 poules van 7 teams). Indeling is volgens het Fina
serpentine systeem voor de verdeling in poules. Er wordt gespeeld in een halve competitie (6
wedstrijden, 7 speelweekenden).
• In de halve finales worden kruiswedstrijden gespeeld (1A-2B en 1B-2A). De halve finale bestaat
uit 1 wedstrijd.
• De poule winnaar speelt thuis. winnaars van de halve finale gaan door naar de finale.
• De finale bestaat uit 1 wedstrijd op een door de KNZB aangewezen accommodatie.

5 KNZB Bekercompetitie Dames
Speelwijze
• De 1e ronde wordt gespeeld in poulevorm (2 poules van 4 teams). Indeling is volgens het Fina
serpentine systeem voor de verdeling in poules. Er wordt gespeeld in een halve competitie (3
wedstrijden, 3 speelweekenden).
• Kwartfinale ronde worden kruis wedstrijden gespeeld (1A-4B#1, 1B-4A#2, 2A-3B#3, 2B-3A#4)
nummers 1 en 2 uit beide poules spelen een thuis wedstrijd.
• In de halve finales wordt gespeeld (W#1-W#4 en W#2-W#3). Voor de halve finale zal een loting
plaats vinden welk team thuis speelt. De winnaars van de halve finale gaan door naar de finale.
• De finale bestaat uit 1 wedstrijd op een door de KNZB aangewezen accommodatie.

6 Reglementen bekercompetitie (KNZB Beker en ManMeer!-Cup)
In het E-reglement en de Waterpolospelregels zijn de regels bepaald inzake:
• Terugtrekken – niet opkomen
• Gelijk spel – gelijke stand
• Inleggeld
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