VECHT CUP TOERNOOIREGLEMENT 2019
De toernooicommissie wenst iedereen een sportief en mooi toernooi toe met respect voor
de spelregels en elkaar. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding
en/of de toernooicommissie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Wedstrijd kleding
Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn, dient de ploeg die in
het speelprogramma het eerste vermeld staat, in een shirt met afwijkende kleur te verschijnen. Bij
twijfelgevallen beslist de scheidsrechter. Ieder team wordt verzocht reserve shirts of hesjes in een andere
kleur bij zich te hebben. Bij het wedstrijdsecretariaat zijn eventueel gekleurde hesjes beschikbaar.

Wedstrijdduur en wedstrijdregels
Alle teams dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn. Teams die
zonder goede redenen niet op tijd aanwezig zijn om hun wedstrijden te spelen verliezen de wedstrijd
automatisch met 0-3.
De wedstrijden worden centraal gestart vanuit het wedstrijdsecretariaat en door de scheidsrechters
beëindigd. Middels een omroepsysteem kan de toernooi organisatie scheidsrechters attenderen op de
tijden i.v.m. op tijd kunnen beginnen van de volgende wedstrijd in het schema. Dit is om een strak
tijdschema van het toernooi te kunnen waarborgen. Alle door de scheidsrechter genomen beslissingen
dient men te respecteren.
Sportpark Daalseweide
De wedstrijden hebben de volgende speelduur zonder wissel van speelhelft:
O13
1 x 25 minuten
O15
1 x 25 minuten
MO15 1x 25 minuten
Alle wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB gespeeld. Ieder team dient een grensrechter te
leveren. Er wordt niet getost. De eerstgenoemde vereniging speelt op de helft aan de kant van de
Sportparkweg, de als tweede genoemde vereniging verricht de aftrap.
Er geldt een uitzondering met betrekking tot de regels rondom het wisselen. In alle leeftijdscategorieën,
mag per team per wedstrijd 5 keer worden gewisseld. Hierbij mag een reeds gewisselde speler bij een
latere wissel het veld weer in.
Sportpark Broekdijk
De wedstrijden hebben de volgende speelduur zonder wissel van speelhelft:
O11
1 x 20 minuten
Alle wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB gespeeld. Ieder team dient een grensrechter te
leveren. Er wordt niet getost. De eerstgenoemde vereniging speelt op de helft aan de kant van de kantine,
de als tweede genoemde vereniging verricht de aftrap.
Bij de O11 mag onbeperkt worden gewisseld

Gele en rode kaarten
Dit artikel geldt alleen voor de O13 & O15 & MO15 categorieën

Een speler die een gele kaart krijgt moet 5 minuten van het veld, hij/zij mag niet worden vervangen. Dit
zal de scheidsrechter aangeven middels het tonen van de gele kaart voor de betreffende speler. De
scheidsrechter bewaakt de tijd en alleen de scheidsrechter bepaald wanneer de betreffende speler weer
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het veld in mag om weer deel te nemen aan de wedstrijd. Een speler die een tweede 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 toernooi organisatie bepaald dat de overtreding dermate grof of
onsportief is dat meerdere wedstrijden schorsing volgen en/of de speler de rest van het toernooi niet
meer in actie mag komen.
Wordt een wedstrijd, om welke rede dan ook, gestaakt dan zal er als volgt worden gehandeld;
1) De scheidsrechter geeft aan de toernooicommissie de reden door van het staken;
2) De scheidsrechter wijst een schuldig team aan;
3) Dit team zal de wedstrijd verliezen met 0-3;
4) Wanneer beide teams schuldig zijn zal de wedstrijd als 0-0 wordt genoteerd in de stand en krijgen
beide teams I winstpunt in mindering.
Bij collectief wangedrag kan de toernooicommissie een team van het toernooi verwijderen. Alle
beslissingen van de scheidsrechters en toernooicommissie zijn bindend en hiertegen kan geen protest
worden aangetekend.

Puntentelling
In de poule fases gelden de volgende regels met betrekking tot het tellen van de punten:
3 punten voor een overwinning;
1 punt voor een gelijk spel;
0 punten voor verlies.
Wanneer twee teams op dezelfde plaats in de groep eindigen dan wordt gekeken naar:
1) Doelsaldo;
2) Aantal gescoorde doelpunten;
3) Onderling resultaat.
Mocht ook dat geen uitsluitsel bieden dan worden strafschoppen genomen door de betreffende teams.
Er dienen 5 strafschoppen per ploeg door 5 verschillende spelers te worden genomen om een winnaar te
verkrijgen. Is het na de serie van 5 strafschoppen nog gelijk, dan wordt om en om een strafschop
genomen en de ploeg die het eerst mist na een gelijk aantal beurten is de verliezer.
Bij alle andere wedstrijden waar een winnaar uit voort dient te komen, worden bij een gelijke stand 5
strafschoppen per ploeg door 5 verschillende spelers genomen om een winnaar te verkrijgen. Is het na de
serie van 5 strafschoppen nog gelijk, dan wordt om en om een strafschop genomen en de ploeg die het
eerst mist na een gelijk aantal beurten is de verliezer. Strafschoppen mogen uitsluitend worden genomen
door spelers die bij het eindsignaal van de wedstrijd actief speelden voor het team. Er zal dus geen
verlenging worden gespeeld.

Toernooi opzet
Ieder team speelt 4 wedstijden. Per leeftijdscategorie én per speelsterkte in deze leeftijdscategorie zijn
voor zover mogelijk poules van 4 teams. Daarnaast kan het toernooi worden opgezet met Categorie Apoules én Categorie B-poules.
De teams in één poule spelen éénmaal tegen elkaar in de poule fase. De eindstand van de poule wordt
bepaald zoals beschreven in het artikel “Puntentelling”. Na de poule fase speelt binnen dezelfde Categorie
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de nummer 1 van poule I tegen de nummer 1 van poule II de finale van die betreffende speelsterkte.
Analoog hieraan spelen de nummers 2 spelen tegen elkaar om plek 3 en 4, de nummers 3 om plek 5 en 6
en de nummers 4 strijden tegen elkaar om plek 7 en 8.
Indien er poules van 3 geformeerd zijn zullen er na de poulefase, voor zover mogelijk, eerst kruisfiinales
worden gespeeld om tot de eindfinale ronde te komen of kan de tournooi organisatie besluiten om een
winnaars poule te maken en een runner up poule. In de winnaars poule zitten dan de nummers 1 van
beide poules en de beste nummer 2 van één van beide poules. De beste nummer 2 wordt eerst op
behaalde punten, daarna op doelsaldo, daarna op doelpunten gescoord. Mocht dit géén beslissing
opleveren dan dienen er penalties te worden genomen. De runner up poule wordt gevormd door de twee
nummers 3 van beide poules en de overgebleven nummer 2.
Na de eerste poule fase dienen de teamleiders zich te melden bij het wedstrijd secretariaat om zich te
vergewissen van de nieuwe wedstrijdplanning met betrekking tot velden en aanvangstijden.

Spelersformulier
Alle teams dienen voor aanvang van de eerste wedstrijd een spelersformulier getekend in te leveren bij
het wedstrijdsecretariaat. Dit spelersformulier staat onder aan dit regelement en kan van tevoren worden
geprint en ingevuld.
Spelers dienen zich te kunnen legitimeren met een KNVB-pasje wanneer de organisatie daar om vraagt.
Wanneer een speler zich niet kan legitimeren kan eventueel verdere deelnamen 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.

Regels rondom het veld
Alle niet spelende teams en alle toeschouwers bij de wedstrijden dienen zich achter de afrastering van het
veld te bevinden. De teams die wachten om hun eigen wedstrijd te spelen, mogen nog niet op het veld
komen, als de vorige wedstrijd nog niet is afgelopen is. De coaches zijn hier verantwoordelijk voor.
Alleen spelers en coaches in de dug-out. (Dus geen ouders of toeschouwers in de dug-out of op het veld,
maar achter de afrastering). De coaches zijn hier verantwoordelijk voor.
De scheidsrechters zullen niet beginnen voor iedereen zich aan dit verzoek houdt. Gebeurt dit niet dan zal
de wedstrijd niet worden aangevangen en kan de organisatie maatregelen nemen tegen de overtreder(s).
Rondom het veld mag geen alcohol worden genuttigd, Hiervoor is het terras en de kantine aangewezen.
Per sportpark gelden bepaalde huisregels met betrekking tot het tijdstip vanaf wanneer er alcohol
geschonken kan of mag worden. Specificaties kunt u navragen bij de barmedewerkers op het park.

Uitslagen/standen publicaties
Tijdens de VECHT CUP worden, voor zover de techniek het toelaat, alle uitslagen en standen gepubliceerd
op www.vechtcup.nl en op fysieke formulieren bij het wedstrijd secretariaat. De fysieke formulieren zijn
leidend. Verkeerd gepubliceerde uitslagen/ standen kunnen nog gecorrigeerd worden.
Voor het VECHT CUP toernooi zijn bekers beschikbaar gesteld, te weten voor de 1e tot en met de 3e
plaats. De winnaar van het toernooi ontvangt tevens een wisselbeker, de "VECHT CUP”, welke verdedigd
mag worden in de volgende editie van het toernooi. De VECHT CUP wisselbeker blijft eigendom van de
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Toernooi Organisatie. De trainer/coach van alle deelnemende teams ontvangt een vaantje van het
toernooi voor ieder speler.

FAIR PLAY Prijs
In iedere leeftijdscategorie zal een Fair Play prijs worden uitgereikt. Een onafhankelijke jury zal tijdens de
VECHT CUP een prijs toekennen aan één team in de georganiseerde leeftijdscategoriën.

Overige bepalingen:
Ieder team wordt geacht in sportkleding op de accommodatie te arriveren. Voor douchegelegenheid
wordt gezorgd. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen. Laat geen
waardevolle spullen onbeheerd achter. De organisatie kan teams samen indelen in kleedkamers indien
ruimtegebrek dit noodzakelijk maakt.
Zorg ervoor dat u zeker weet dat alle spelers van uw team zijn verzekerd op en langs de velden en in de
verblijven. De organisatie van het VECHT CUP Toernooi neemt geen enkel verantwoordelijkheid inzake
blessures, ziektes, diefstal of beschadigingen van eigendommen en/of personen. Noch zijn zij op geen
enkele wijze verantwoordelijk voor ﬁnanciële schade welke kan ontstaan.
De organisatie zal geweld tegen personen of goederen waar enig letsel of schade uit voort vloeit melden
bij de politie en (laten) verhalen bij de veroorzaker van het geweld. Indien de veroorzaker hiervan een
speler of begeleider van een deelnemend team is zal dit team indien nodig uitgesloten worden van
verdere deelname van het toernooi. Indien de veroorzaker hiervan een supporter/ouder is van een
deelnemend team wordt deze persoon de verdere toegang, tot het betreffende sportpark waar het
incident zich heeft afgespeeld, ontzegd en verwijderd, eventueel met behulp van de politie. En is niet
meer welkom op het sportpark.
Bij extreme weersomstandigheden, waarbij niet gespeeld kan worden, of de velden niet bespeelbaar
zullen zijn, zal het toernooi gedeeltelijk of in het geheel afgelast kunnen worden. Schade hierdoor, kan
niet verhaald worden op de organisatie van het VECHT CUP toernooi
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark. Daarnaast is het niet
toegestaan om in de kantine of op het terras zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen.
De Toernooi organisatie maakt voor externe uitingen onder andere gebruik van twitter(@VechtCup),
facebook (www.facebook.com/vechtcup) en internet www.vechtcup.nl. Gedurende het toernooi worden
foto’s gemaakt welke via deze media geplaatst en/of verspreid kunnen worden.
Voor het gebruik van fotomateriaal geldt de volgende richtlijn:
•

•

•

De trainer/coach van ieder team verleent middels ondertekening van het spelersformulier na
overleg met de teamstaf en na goedkeuring van de ouders van de jeugdspelers, toestemming voor
het maken en gebruik van fotomateriaal;
Dit beeldmateriaal wordt gemaakt t.b.v. van de verslaglegging van het toernooi en uitsluitend
gecommuniceerd via de Website, Facebook en Twitteraccount van de VECHT CUP, FC Breukelen &
VV Maarssen
Spelers & teamstaf (en overig publiek) kan deze toerstemming ten alle tijde intrekken via de
Toernooi Organisatie (info@vechtcup.nl). Het beeldmateriaal zal dan direct worden verwijderd.
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SPELERSFORMULIER VECHT CUP TOERNOOI 2019
Graag alle gegevens invullen in blokletters
En op 1 juni getekend inleveren bij het wedstijd secretariaat.

TEAM:

……………………………………………....................................................

NAAM TRAINER/COACH: ……………………………………………………………....................................
MOBIELE NUMMER:

………………………….……………………………………………………………………

EMAIL ADRES:

……………………….…………………………………………………………………......

HANDTEKENING*:

………………………………………………………………………………………………..

VOORNAAM EN ACHTERNAAM SPELER

KNVB NUMMER

GEBOORTEDATUM

(MO15 – O13 – 015)

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
*Door ondertekening verklaar ik het spelersformulier naar waarheid te hebben ingevuld en namens de ouders toestemming
verleen voor het gebruik van het beeldmateriaal zoals beschreven in het toernooireglement
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