Zaterdag 24 augustus 2019

RegioBankjeugdvoetbaltoernooi

TOERNOOIREGLEMENT
Versie: 2019-04_06_01

Dit toernooireglement is van toepassing op alle in de bijlage genoemde locaties waar, op zaterdag 24 augustus 2019, het
‘RegioBank-jeugdvoetbaltoernooi’ plaatsvindt.
In dit reglement worden de volgende entiteiten onderkend:
•
•
•
•
•

Toernooi
Organisatie
Faciliterende Vereniging(en)
Wedstrijdleiding
Team(s)

:
:
:
:
:

dit is het ‘RegioBank-jeugdvoetbaltoernooi’.
Yordi Vos en Antoon van Mil.
dit is de vereniging waar het Toernooi plaatsvindt.
dit is de wedstrijdleider van de Faciliterende Vereniging.
bestaat uit de spelers en één of meer meerderjarige leiders, al dan niet vergezeld
van supporters.

Algemene bepalingen
•
•
•
•

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.N.V.B. echter zijn de Faciliterende Verenigingen
gemachtigd om (indien nodig) naar eigen inzicht af te wijken van het K.N.V.B.-reglement als dit de
voortgang/uitvoering van het Toernooi ten goede komt. Hiertoe dienen echter wel gegronde redenen te zijn.
In alle gevallen waarin dit reglement ten tijde van het Toernooi niet voorziet, beslist de Wedstrijdleiding.
Naast dit reglement geldt tegelijkertijd ook onverminderd het eigen Huishoudelijk Reglement van de Faciliterende
Vereniging. De Teams dienen zich ook aan dit reglement te houden.
Tijdens het Toernooi worden doorlopend foto's gemaakt. Na het Toernooi worden de uitslagen gepubliceerd, waar
nodig met naam en toenaam van individuele spelers. Met zijn inschrijving heeft het Team zijn onvoorwaardelijke
goedkeuring hiertoe gegeven. Hiertegen kan na inschrijving geen bezwaar meer worden gemaakt.

Aanwezigheid
•

Ieder Team wordt verzocht zich minimaal 30 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd te melden bij de
Wedstrijdleiding.
Let op: dit is de 1e wedstrijd van de categorie waarin het Team speelt, dus niet de eerste eigen wedstrijd!

•

Ieder Team dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het juiste veld.
Bij twijfel: blijf niet bij het veld hangen maar raadpleeg direct de Wedstrijdleiding, dit om verdere vertraging te
voorkomen!

Afmelding op de dag van het Toernooi
Indien op de dag van het Toernooi blijkt dat een Team onverhoopt niet kan deelnemen, dan dient het Team zonder enige
tijdsvertraging telefonisch contact te zoeken met de Wedstrijdleiding. Kan het Team de Wedstrijdleiding niet bereiken,
dan dient het Team met de Organisatie te bellen. Zie voor alle contactgegevens de bijlage van dit reglement.

Wedstrijdbegeleiding & arbitrage
•
•
•
•

Bij JO7 t/m JO10 is er een spelbegeleider, deze wordt verzorgd door de Faciliterende Vereniging.
Bij JO11 en hoger is een scheidsrechter aanwezig, deze wordt eveneens verzorgd door de Faciliterende Vereniging.
JO13 en hoger, MO13 en hoger: ieder Team dient een persoon als grensrechter beschikbaar te stellen.
Het volgende is alleen van toepassing bij JO7 t/m JO10: de Faciliterende Verenigingen putten uit een
vrijwilligersbestand. Zoals bij iedere vereniging is zo’n bestand met enige regelmaat (nét) niet toereikend. Het kan
daarom sporadisch voorkomen dat de Wedstrijdleiding de Teams zal verzoeken de spelbegeleiding op zich te
nemen. Wij gaan uit van ieders begrip en vooral medewerking in deze.
Let op: de thuisspelende Teams dragen in zo’n geval zorg voor de spelbegeleiding en geven direct na iedere
wedstrijd de eindstand door aan de Wedstrijdleiding!

Kleding
•

•

Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de wedstrijdbegeleiding en/of de scheidsrechter de
clubkleuren van beide Teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue
van afwijkende kleur.
Ieder Team is verplicht reserveshirts of anders hesjes bij zich te hebben.
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Wisselen
•
•

Per wedstrijd zijn alle spelers op de spelerslijst inzetbaar. Er mag onbeperkt worden gewisseld.
Tijdens iedere wedstrijd wordt er van speelhelft gewisseld.

Disciplinaire maatregelen, gele & rode kaarten
•
•
•
•
•

In het geval een Team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is of een Team met een niet gerechtigde speler
uitkomt of door wangedrag van de spelers van dat Team de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken, verliest in
de hiervoor genoemde gevallen het betreffende Team met 0-3.
Een speler die een gele kaart krijgt moet 5 minuten van het veld, hij mag niet worden vervangen. Dit moet de
scheidsrechter wel aangeven middels het tonen van de gele kaart.
Een speler die een 2e gele kaart ontvangt in dezelfde wedstrijd is uitgesloten voor de rest van die wedstrijd, hij/zij
mag niet worden vervangen.
Een speler die met een directe rode kaart van het veld wordt gestuurd is uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd
tenzij de Wedstrijdleiding bepaalt dat de overtreding dermate grof of onsportief is dat voor meerdere wedstrijden
schorsing volgt.
Wordt een wedstrijd gestaakt dan zal er als volgt worden gehandeld:
o De scheidsrechter geeft aan de Wedstrijdleiding de reden door van het staken.
o De scheidsrechter wijst een schuldig Team aan.
o Dit Team zal de wedstrijd verliezen met 0-3.

•
•
•
•
•
•

Wanneer beide Teams schuldig zijn zal de wedstrijd als 0-0 in de boeken gaan en krijgen beide Teams 1 winstpunt in
mindering.
Bij collectief wangedrag kan de Wedstrijdleiding een Team van het Toernooi (laten) verwijderen.
Indien een speler uit het veld is gestuurd (rode kaart), zal de wedstrijdbegeleider of scheidsrechter de
Wedstrijdleiding direct na de wedstrijd hierover informeren.
Alle rapporten over wangedrag zullen door de Wedstrijdleiding naar de K.N.V.B. worden verzonden. Bij wangedrag
wordt de betreffende speler en/of het gehele Team uitgesloten van verdere deelname, dit ter beoordeling van de
Wedstrijdleiding.
De Faciliterende Vereniging kan disciplinaire maatregelen opleggen conform het eigen Huishoudelijk Reglement welk
geldend is naast dit reglement.
Beslissingen van de wedstrijdbegeleiders, scheidsrechters en/of Wedstrijdleiding zijn bindend: hiertegen kan geen
protest worden aangetekend.

Spelerslijst & identificatie
•

•
•
•

De leider van het Team moet voor aanvang van het Toernooi de spelerslijst aan de Wedstrijdleiding overhandigen.
Op deze lijst staat naast de naam van het Team en diens leiders: per speler zijn/haar naam, geboortedatum en,
indien van toepassing, het rugnummer. De Organisatie stuurt, ongeveer 1 week voor het Toernooi, een blanco
spelerslijst naar de door haar geregistreerde leider(s) van het Team.
Alle leden van het Team dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond
moet kunnen worden.
Wanneer een lid van het Team zich tijdens het Toernooi weigert te legitimeren zal verdere deelname van het gehele
Team aan het Toernooi worden ontzegd.
Wanneer blijkt dat een speler ouder is dan de maximaal toegestane leeftijd in een groep, zullen alle eerder
gespeelde wedstrijden van die dag worden omgezet in 0-1 verlies en zal betreffende speler verdere deelname
worden ontzegd.

Eindrangschikking
Poules
• De punten worden als volgt gegeven: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten.
• Indien meerdere Teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de eindrangschikking als volgt bepaald:
o 1e criterium
o 2e criterium
o 3e criterium
•

:
:
:

doelsaldo.
aantal gescoorde goals.
uitslag onderlinge wedstrijd(en).

Bij een gelijke stand waarop de hiervoor genoemde 3 criteria geen uitsluitsel bieden, wordt overgegaan tot het
nemen van strafschoppen. Ieder Team neemt 5 strafschoppen (ABAB-systeem, start na toss). Winnaar is het Team
met het hoogste aantal gescoorde strafschoppen. Indien nodig zal een 2 e serie van 5 strafschoppen uitsluitsel
moeten bieden, enz.
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Kruisfinales
• Bij gelijkspel in de kruisfinales worden er aansluitend op de betreffende wedstrijd 5 strafschoppen per Team
genomen (ABAB-systeem, start na toss). Winnaar is het Team met het hoogste aantal gescoorde strafschoppen.
Indien nodig zal een 2e serie van 5 strafschoppen uitsluitsel moeten bieden, enz.

Prijsuitreiking/prijzen
•
•
•

De prijsuitreiking vindt plaats per leeftijdscategorie, zo spoedig mogelijk na het spelen van de laatste wedstrijd én het
bepalen van de eindrangschikking door de Wedstrijdleiding.
De beste 3 Teams in iedere leeftijdscategorie ontvangen een beker per Team, daarnaast ontvangt iedere speler een
medaille (goud/brons/zilver).
In de leeftijdscategorieën t/m ‘JO11 - Hoog’ ontvangen de spelers van de Teams die op een vierde en lagere plaats
eindigen een herinneringsmedaille.
Let op: ga, als je behoort tot deze groep, niet weg zonder de medailles in ontvangst te hebben genomen!

Verantwoordelijkheden van het Team
•
•
•
•

Alleen Teams die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan het Toernooi
deel te nemen.
Ieder Team zorgt zelf voor eigen intrapballen.
De leider van het Team is ouder dan 18 jaar. Zijn/haar naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te
worden vermeld.
De leider van het Team is verantwoordelijk voor het gedrag van het Team op de accommodatie van de Faciliterende
Vereniging en ziet er o.a. op toe dat de kleedlokalen schoon worden achtergelaten.

Persoonlijk leed & aansprakelijkheid
•

•

Voor blessures, letsel, geleden schade en/of aangerichte vernielingen aan én het zoekraken van (persoonlijke)
eigendommen of bezittingen, is noch de Organisatie, noch de Faciliterende Vereniging op enigerlei wijze
aansprakelijk. Is er aanwijsbare schade aangebracht door een Team dan wordt het hiervoor financieel aansprakelijk
gesteld. Indien nodig doet de Organisatie en/of de Faciliterende Vereniging aangifte.
De Faciliterende Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de Teams.

Toernooisysteem
•
•
•
•

De jongens en meiden spelen apart, onderverdeeld naar verschillende leeftijdscategorieën, met in iedere categorie
een onderverdeling naar niveau (‘Laag’, ‘Midden’ en/of ‘Hoog’). Dit om ervoor te zorgen dat ieder Team uitkomt op
het juiste niveau.
Per niveau kunnen 8 tot 12 Teams deelnemen, deze Teams worden verdeeld over 2 poules met ieder 4 tot 6 Teams.
Na de voorronden worden er kruisfinales gespeeld.
De Organisatie behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van het aantal Teams per leeftijdscategorie en/of niveau,
het toernooisysteem naar eigen inzicht te wijzigen. Een wijziging van het toernooisysteem kan ook op de dag van het
Toernooi zelf nog worden toegepast door de Wedstrijdleiding.
Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen eventuele wijzigingen van het toernooisysteem noch kan een Team
hieraan rechten ontlenen.

Wijzigingen reglement
•
•

De Organisatie behoudt zich het recht voor om, - tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van het Toernooi -, dit reglement te
wijzigen. Op het moment dat er sprake is van een wijziging ontvangt het Team per omgaande de gewijzigde versie.
Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen eventuele wijzigingen van het toernooireglement noch kan een Team
hieraan rechten ontlenen.

Wij wensen iedereen een fijne en sportieve dag! ☺
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ORGANISATIE
De Organisatie bestaat uit Yordi Vos en Antoon van Mil.

NL-TOURNAMENTS

NL-TOURNAMENTS
Yordi Vos

Antoon van Mil

T: +31 (0)73 599 3357
M: +31 (0)6 2510 0460
E: info@nl-tournaments.nl
I: www.nl-tournaments.nl

T: +31 (0)73 599 3357
M: +31 (0)6 1353 1310
E: info@nl-tournaments.nl
I: www.nl-tournaments.nl

FACILITERENDE VERENIGINGEN

Maaijenstraat 9-11
5325 XH Well (Gld.)
T: + 31 (0)73 599 2668

De Fuik 10
5223 KT 's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 624 0495

Jan Klingenweg 2
5335 LB Alem
T: +31 (0)418 661 883

Heiligenweg 2
5324 JP Ammerzoden
T: +31 (0)73 594 9400

Ipperakkeren 2
5331 XR Kerkdriel
T: +31 (0)418 631 855

Achtersteweg 19
4194 TH Meteren
T: +31 (0)345 569 504
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Torenstraat 150
5151 JR Drunen
T: +31 (0)416 375 547

Middelkampseweg 16
5311 PC Gameren
T: +31 (0)418 561 720

Veerdam 4
5308 JH Aalst (Gld.)
T: +31 (0)418 671 261

