REGLEMENT

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens het laatste reglement KNVB-wedstrijden amateur voetbal.
2. De wedstrijden worden geleid door KNVB-scheidsrechters.
3. Protesten zijn niet toegestaan, in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
wedstrijdleiding en/of de toernooicommissie.
4. Elk team dient tenminste 5 minuten voor aanvang van een te spelen wedstrijd speelklaar aanwezig te
zijn.
5. Een team dat te laat, of in het geheel niet aanwezig is, wordt geacht betreffende wedstrijd met 0-2 te
hebben verloren.
6. De wedstrijden duren 2x 10 minuten.
7. Het eerst in het programma genoemde team verricht de aftrap, dit team speelt aan de kantinezijde.
Dit team is ook het thuisspelende team.
8. Er wordt gespeeld met 1 spelers, te weten: 1 doelverdediger en 10 veldspelers. Op de “bank” mogen
max. 5 wisselspelers, 1 coach en 1 verzorger/leider zitten.
9. Indien nodig is het thuisspelende team, zie art. 8 van het reglement, verplicht het tenue aan te passen.
10. Een speler die door de arbiter definitief uit het veld wordt gezonden, is van verdere deelname aan het
toernooi uitgesloten.
11. Het team dat gedurende het toernooi de meeste punten behaalt is winnaar. Het team met de op één
na meeste punten is tweede, enz.
12. Eindigen twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan beslist het doelsaldo. Is dit
ook gelijk, dan beslist het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Is het dan nog steeds gelijk, dan
worden er om en om strafschoppen genomen door verschillende spelers. Zonodig wordt dit herhaald,
door steeds dezelfde spelers totdat er een beslissing is gevallen.
13. Tijdens dit toernooi mogen er geen alcoholhoudende drankjes worden genuttigd door (wissel-)
spelers, coaches, leiders en verzorgers. Er hoeft zich maar 1 persoon niet te houden aan deze regel,
het hele team zal voor de rest van het toernooi uitgesloten worden. Vanzelfsprekend kan er geen
teruggave van inschrijfgeld worden gevorderd. Dus houdt U hier allen aan, het barpersoneel kan niet
bepalen of men al dan niet uitgespeeld is. Deze verantwoording ligt bij een ieder zelf.
14. Het omroepen van de te spelen wedstrijden wordt door de organisatie verzorgt.
15. Ieder team dient 1 grensrechter te leveren.
16. De tijdsduur van een wedstrijd wordt door de scheidsrechter zelf bijgehouden.
17. Tijdens de prijsuitreiking dient een deelnemend team door minimaal 1 persoon te zijn
vertegenwoordigd. Wordt de gewonnen prijs niet in ontvangst genomen, blijft deze eigendom van de
organiserende vereniging.
18. De organiserende vereniging is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verlies, zoekraken,
diefstal enz. van persoonlijke eigendommen en/of andere voorwerpen.

