Zaterdag 27 augustus 2022

4e Positief Wonen & Welzijnjeugdvoetbaltoernooi

TOERNOOIREGLEMENT
Versie: 2022-03-25_01

Dit toernooireglement is van toepassing op alle in de bijlage genoemde speellocaties waar, op zaterdag
27 augustus 2022, het ‘Wonen & Welzijn-jeugdvoetbaltoernooi’ plaatsvindt.
In dit reglement worden de volgende entiteiten onderkend:
•
•
•
•
•

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

:
:
:
:
:

dit is het ‘4e Wonen & Welzijn-jeugdvoetbaltoernooi’.
Yordi Vos.
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.

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!

•

Een Team dat te laat verschijnt voor het spelen van een wedstrijd verliest de betreffende wedstrijd met 5-0. Voor het
te laat verschijnen geldt een termijn van 10 minuten na de geprogrammeerde aanvangstijd.

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 JO8 t/m JO10 wordt de spelbegeleiding verzorgd door het ‘thuis’-Team, mits onderling anders afgesproken.
JO11 en hoger, MO11 en hoger: een scheidsrechter is aanwezig, deze wordt 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 JO8 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 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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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 worden door de Wedstrijdleiding naar de K.N.V.B. verzonden. Bij wangedrag wordt
de betreffende speler en/of het gehele Team uitgesloten van verdere deelname, dit ter beoordeling van de
Wedstrijdleiding. Voorbeelden van wangedrag door een Team(-lid) zijn:
o Mondelinge en/of fysieke bedreiging van andere Teams, individuele spelers, de arbitrage, de Wedstrijdleiding
en/of andere aanwezigen op de accommodatie.
o Ongewenste fysieke aanrakingen van anderen, in welke hoedanigheid dan ook.
o Pesten, beledigen en/of discrimineren.
o Geven van overlast op de accommodatie in de vorm van geluidsoverlast, ongepast taalgebruik en/of het vervuilen
van de accommodatie.
o Plegen van vernieling en/of diefstal.
o Overmatig alcoholgebruik.
Afhankelijk de aard en de mate van het wangedrag kan de Faciliterende Vereniging besluiten aangifte te doen.

•
•

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 bij aanvang van het Toernooi een volledig ingevulde spelerslijst overhandigen aan de
Wedstrijdleiding van de betreffende speellocatie. Op deze lijst staat naast de naam van het Team en diens leiders:
per speler zijn/haar volledige voor-/achternaam en K.N.V.B.-relatienummer. De Organisatie stuurt, ongeveer 1 week
voor het Toernooi, een blanco spelerslijst naar de door haar geregistreerde leider(s) van het Team waarop deze
informatie (digitaal) kan worden ingevuld.
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, dan worden alle eerder
gespeelde wedstrijden van die dag omgezet in 0-1 verlies en zal betreffende speler verdere deelname worden
ontzegd.
Indien een speler op meerdere spelerslijsten is vermeld, geldt de eerste gespeelde wedstrijd als bindend, voor het
verdere verloop van het Toernooi.
Spelers kunnen niet meer worden bijgeschreven voor de kruis- of halve finalewedstrijden en/of finalewedstrijden.
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Wisselen
•
•
•

Per wedstrijd zijn alle spelers op de spelerslijst inzetbaar. Er mag onbeperkt worden gewisseld.
Spelers mogen slechts in één Team uitkomen. Uitzondering hierop is dat een keeper in maximaal 2 Teams uit mag
komen, mits deze Teams niet in dezelfde leeftijdscategorie uitkomen.
Tijdens iedere wedstrijd wordt er van speelhelft gewisseld.

Eindrangschikking
Algemeen
• Een Team is verplicht al zijn wedstrijden te spelen zonder enige uitzondering, ook als een Team buiten de top 3 van
zijn leeftijdscategorie valt. Alleen als alle wedstrijden gespeeld zijn is een eindrangschikking mogelijk.
• In het geval van een vrijloting wint het vrijgelote Team met 3-0.
• Indien een Team besluit een wedstrijd niet te spelen dan verliest het deze wedstrijd met 5-0.
• 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 deze serie gelijk eindigt worden de strafschoppen
voortgezet echter op basis van een knock out-systeem. Als ‘A’ wel scoort en ‘B’ vervolgens mist, dan heeft ‘A’
gewonnen. Andersom: als ‘A’ mist en ‘B’ wel scoort dan heeft ‘B’ gewonnen.

Finaleronden
• In het geval van een poulesysteem worden er finaleronden gespeeld. Dit zijn kruisfinales tussen de poules.
• Teams die niet tot finaleronden komen spelen na de poulefase nog één wedstrijd voor de eindklassering.
• Bij gelijkspel in de finales 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 deze
serie gelijk eindigt worden de strafschoppen voortgezet echter op basis van een knock out-systeem. Als ‘A’ wel
scoort en ‘B’ vervolgens mist, dan heeft ‘A’ gewonnen. Andersom: als ‘A’ mist en ‘B’ wel scoort dan heeft ‘B’
gewonnen.

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 JO8 t/m JO12 en MO11 ontvangen de spelers van de Teams die op een 4e 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. Als de leider van het Team jonger is dan 18 jaar dan dient er een 2e persoon op de spelerslijst
vermeld te worden die wel ouder 18 jaar is, bij voorkeur een ouder van één van de spelers: deze persoon is daarmee
medeverantwoordelijk voor het Team gedurende het Toernooi.
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.
Let op: het is mogelijk dat de kleedkamer wordt gedeeld met één of meerdere teams!
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Persoonlijk leed & aansprakelijkheid
De Teams nemen geheel op eigen risico deel aan het Toernooi. 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.

Toernooisysteem
•
•
•
•

De jongens en meiden spelen apart, onderverdeeld naar verschillende leeftijdscategorieën, met in iedere categorie
een onderverdeling naar niveau (‘Laag’, ‘Midden’ 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 finales 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.

Grootte veld & Team
De grootte van het veld en het Team is per leeftijdscategorie verschillend.
Leeftijdscat.

Veldgrootte

Wedstrijdvorm

JO7
JO8
JO9
JO10
JO11
JO12
JO13
JO15
JO17
JO19

Kwart veld
Kwart veld
Kwart veld
Kwart veld
Half veld
Half veld
Heel veld
Heel veld
Heel veld
Heel veld

4 tegen 4
6 tegen 6
6 tegen 6
6 tegen 6
8 tegen 8
8 tegen 8
11 tegen 11
11 tegen 11
11 tegen 11
11 tegen 11

Leeftijdscat.

Veldgrootte

Wedstrijdvorm

MO11
MO13
MO15
MO17
MO20

Half veld
Heel veld
Heel veld
Heel veld
Heel veld

8 tegen 8
11 tegen 11
11 tegen 11
11 tegen 11
11 tegen 11

Privacy
•
•

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.
Persoonlijke gegevens van de Teams worden niet gedeeld met derden. Uitzondering hierop is het verstrekken van de
Team-namen, de namen én de mobiele telefoonnummers van de leiders van de Teams aan de Wedstrijdleiding van
de Faciliterende Verenigingen. Dit ten behoeve van de voortgang van het Toernooi.

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

FACILITERENDE VERENIGINGEN

Het Wielsem 2B
5231 BW 's-Hertogenbosch
Nederland
T: +31 (0)73 641 0505

Victorialaan 20
5213 JG ’s-Hertogenbosch
Nederland
T: +31 (0)73 642 3623

Sportpark Galecop 1
3438 HX Nieuwegein
Nederland
T: +31 (0)30 603 2111

Riek 1
5236 PS Empel
(’s-Hertogenbosch)
Nederland
T: +31 (0)416 375 547

Achtersteweg 19
4194 TH Meteren
Nederland
T: +31 (0)345 569 504

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

Wadenoijenlaan 300
4006 AW Tiel
Nederland
T: +31 (0)344 616 201

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

De Fuik 10
5223 KT 's-Hertogenbosch
Nederland
T: +31 (0)73 624 0495
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Veerdam 4
5308 JH Aalst (Gld.)
Nederland
T: +31 (0)418 671 261

Rijstenweg 1
5652 CG Eindhoven
The Netherlands
T: +31 (0)40 251 2350

