REGLEMENT
Reglement voor het zaalvoetbaltoernooi van de vv Apollo, Bevelanders, Goes, 's-Heer Arendskerke,
Kloetinge, S.S.V. '65 en Wolfaartsdijk voor de junioren en de pupillen.
Het toernooi wordt gespeeld op 23, 24, 27, 28, 30 en 31 december 2019.
1. De organisatie van het toernooi is in handen van een door voornoemde verenigingen benoemde
organisatiecommissie;
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB;
3. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB of door leden van de organiserende
verenigingen;
wedstrijden van JO7, JO8 en JO9 worden door de leider van het eerstgenoemde team geleid.
4. Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend, protesten zijn derhalve niet toegestaan;
5. Indien 2 of meer teams een gelijk aantal punten behalen in hun poule, beslist het doelsaldo. Het doelsaldo wordt bepaald door het aantal doelpunten tegen af te trekken van het aantal doelpunten voor.
Indien dit gelijk is, beslist het aantal voor gescoorde doelpunten.
Is ook dit gelijk, dan geldt het onderlinge resultaat in de poulewedstrijd(en).
Mocht er dan nog geen beslissing verkregen zijn, dan worden door iedere partij 3 strafschoppen
om en om genomen.
6. Bij gelijke stand na de plaatsingswedstrijden geldt het pouleresultaat;
7. De leeftijden en bepalingen zoals door de KNVB voor het seizoen 2018/2019 zijn vastgesteld,
gelden voor wat betreft de indeling in leeftijdscategorie.
Spelers met dispensatie mogen uitkomen in de categorie waarvoor ze dispensatie hebben.
1e jaars meisjes mogen in één categorie jonger spelen; dus een 1e jaars senior mag spelen in de
JO19-junioren, een 1e jaars JO19-junior mag spelen in de JO17-junioren, enz.
Bij JO9- t/m JO7-pupillen is geen dispensatie mogelijk!
7A. Deelname aan het toernooi staat alleen open voor leden van de organiserende verenigingen.
Leden van andere verenigingen kunnen niet deelnemen tenzij met uitdrukkelijke toestemming
van de toernooileiding.
8. Indien geconstateerd wordt, dat een team een speler opstelt die volgens punt 7 en 7A niet
speelgerechtigd is, zal dit team een waarschuwing ontvangen, en gesommeerd worden deze speler niet
meer op te stellen. Als ditzelfde team desondanks opnieuw een volgens punt 7 en 7A ongerechtigde
speler opstelt, volgt diskwalificatie en zal dit team en de spelers van dit team niet langer kunnen
deelnemen aan het toernooi;
9. Zie voor de volgorde van de wedstrijden het speelschema.
10. Aantal spelers per team:
O19 t/m O12-teams:
1 keeper + 4 veldspelers + wissels;
O9- t/m O7-teams:
1 keeper + 4 veldspelers + wissels;
O11- en O10-teams:
1 keeper + 5 veldspelers + wissels;
finalewedstrijden JO9 en JO8-teams: 1 keeper + 5 veldspelers + wissels.
11. De eerstvermelde vereniging in het programma is de thuisspelende vereniging zoals aangegeven op
het scorebord.
Indien nodig, dienen de teams zelf voor hesjes of andere shirts te zorgen!
12. Reclameren over uitslagen of eindstanden is mogelijk tot een half uur na afloop van de laatste
wedstrijd van de betreffende poule. (Eind)standen worden gepubliceerd in de hal.
Zodra de eindstand van een poule gepubliceerd is op de website, is geen reclamering meer mogelijk!
13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatiecommissie.

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor vernielingen aan of vermissingen
van eigendommen. Schade door derden berokkend, wordt verhaald op de daders.
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