
WEDSTRIJDREGLEMENT 2019 
 

1. Gerechtigd om te spelen op ons toernooi zijn die spelers, die volgens het reglement van de 
K.N.V.B.  afd. Oost, voor dat elftal in aanmerking komen. Dit elftal moet uitkomen in die 
klasse, waarin ze zijn ingedeeld in het programma. Voor de aanvang van het toernooi dient 
aan de toernooileiding een lijst met namen - met vermelding van lidnummer en 
geboortedatum - te worden overhandigd. 
 

2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB / clubscheidrechters (Bij 
de jeugd eventueel door jeugdleiders). De KNVB-regels van het seizoen 2018-2019 worden 
toegepast. Door scheidsrechters kunnen wisselwerking en straftijden worden toegepast. 
Spelers die uit het veld worden gezonden, mogen daarna niet meer aan het toernooi 
deelnemen. Zij kunnen gelijk gaan douchen. 
 

3. Ieder elftal zorgt voor een grensrechter. Bij de finales kunnen eventueel scheidsrechters 
toegewezen worden, door de toernooicommissie, als grensrechters. 
 

4. Is een speler uit het veld gezonden, dan is hij / zij voor verdere deelname aan het toernooi 
uitgesloten. 
 

5. De eerstgenoemde ploeg heeft de doelkeuze, de andere de aftrap: De tijdsduur van de 
wedstrijden: zie programma van de desbetreffende dag. Er wordt gewerkt met centrale tijd. 
Vanuit het secretariaat wordt het begin en eind aangegeven van elke wedstrijd. Het 
eindsignaal van de scheidsrechter is bindend. 
 

6. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. De 
ploeg, die in de poule de meeste punten heeft behaald is winnaar van de poule. Bij een gelijk 
aantal punten beslist het doelsaldo. Is ook dit gelijk dan wordt er gekeken naar het onderling 
resultaat en daarna welke ploeg de meeste doelpunten heeft gescoord. Wanneer deze 
berekeningen geen poulewinnaar opleveren, dan wordt overgegaan tot het nemen van 
strafschoppen. 
 

7. De strafschoppen worden genomen door 5 verschillende spelers, om en om. Is er na de 
eerste ronde geen beslissing gevallen dan worden er strafschoppen genomen volgens het 
afvalsysteem. (Benut elftal A in dezelfde beurt wel de strafschop en elftal B niet, dan is elftal 
A winnaar van zijn/haar poule).  
 

8. Gerechtigd tot het nemen van strafschoppen zijn die spelers, die bij het einde van de 
wedstrijd in het veld staan. Voor het nemen van de strafschoppen bepaald de 
scheidsrechter, d.m.v. de toss, welk elftal het eerst de strafschop moet nemen. Tijdens het 
nemen van de strafschoppen moeten de overige spelers, m.u.v. de doelverdedigers, in de 
middencirkel blijven. Strafschoppen worden gewoon om en om genomen. 
 

9. De organisatie kan, wanneer daartoe aanleiding bestaat, een persoon, een elftal of een 
vereniging aansprakelijk stellen bij toegebrachte schade aan goederen, gebouwen en / of 
persoonlijk letsel. 
 

10. Iedere vereniging dient zelf voor reserve-shirts en / of eigen intrapballen te zorgen. (merk 
daarom uw meegebrachte intrapballen). 
 

11. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de toernooicommissie een besluit. 
 

12. Voor spelers / leiders / grensrechters is het tijdens het toernooi verboden alcoholische 
dranken te nuttigen. 


