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Wedstrijdreglement

 

1. Wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de K.N.V.B.

2. Wedstrijden  hebben een speelduur van 1 x 15 minuten

3. Er wordt gespeeld in een halve competitie ,waarbij het aantal behaalde punten de eindstand van de poulewedstrijden bepaald.

4. Een gescoorde kopbal telt voor 2.

5. Er mag 1 keer teruggespeeld worden op de keeper, bij 2x wordt dit bestraft met een directe vrijetrap.

6. In plaats van een strafschop wordt er een shoot-out genomen vanaf de middellijn , dit moet binnen 12 seconden gebeuren

7. Mocht het aantal behaalde punten gelijk zijn ,dan beslist het doelsaldo.

   Mocht dit ook gelijk zijn , dan is het aantal gescoorde doelpunten bepalend en mocht ook dan nog geen beslissing zijn verkregen dan beslist het doelgemiddelde.

   Zo wordt het doelgemiddelde berekend : 

   Tel zowel bij de voor-doelpunten 1 doelpunt bij op en tel bij de tegendoelpunten 1 doelpunt bij op.

   Deel vervolgens het aantal voor-doelpunten door het aantal tegendoelpunten en je hebt het doelgemiddelde.

   Voorbeeld:     1-0 word dan 2-1 en dan krijg je dus een gemiddelde van 2

                         2-1 word dan 3-2 en dan krijg je een gemiddelde van 1,5.

                         0-1 word dan 1-2 en dan krijg je een gemiddelde van 0,5.

                         1-2 word dan 2-3 en dan krijg je een gemiddelde van 0,67.

8. Bij een gelijkspel in de kwart-halve-finale worden er 3 shoot-outs genomen vanaf de middellijn in 12 seconden

9. De scheidsrechters mogen spelers of speelsters een straftijd geven van 5 minuten d.m.v. een gele kaart.

10. Bij twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd volgt veldverwijdering en een schorsing voor de volgende wedstrijd.

11. Een speler of speelster, die een directe rode kaart krijgt, is voor de rest van het toernooi geschorst.

12. Het eerstgenoemde elftal verdedigt het doel aan de kantinezijde

13. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, waartegen geen bezwaar mogelijk is.

13. Er wordt gespeeld op veld 1  [A + B] ,veld 2 [C + D]

                    Veld A  = Veld 1 aan de Tippe zijde

                    Veld B = Veld 2 aan de zijde van de omroepcabine

                    Veld C = Veld 2 aan de spoorzijde

                    Veld D = Veld 2 aan de zijde van veld 5

14. De voetbalvereniging Staphorst aanvaardt geen enkel verantwoording voor eventuele verloren gegane spullen of beschadigde spullen.

Laat dus geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.

15. De prijsuitreiking zal omstreeks 17.00 uur plaats vinden.

16. Het is ten strengste verboden om tijdens het toernooi alcoholische dranken te nuttigen voor deelnemende teams die nog aan het toernooi deelnemen

17. De voetbalvereniging Staphorst wenst u allen een gezellige en sportieve dag toe.

Namens de toernooiorganisatie.

Daarna spelen alle nr’s 1 en 2 , 3 en 4 een kruisfinale en dan de nr’s 7,6,5 tegen de nr’s 7,6,5 van de andere poule (plaatsen 9 t/m 14), 
Vervolgens de verliezer/winnaars van de kruisfinales tegen elkaar (plaatsen 1 t/m 8)
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