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• De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB. 

  

• Iedere vereniging dient zich 30 minuten voor de eerst te spelen wedstrijd van hun team te melden. 

  

• Speelgerechtigd zijn: jeugdspelers zoals ingeschreven bij de KNVB voor het lopende seizoen. 

  

• OJC ROSMALEN zorgt voor clubscheidsrechters. Is er door omstandigheden geen arbiter bij de wedstrijd 

aanwezig, dan dient het team dat voorop staat in het schema te fluiten. Na de wedstrijd geeft men de uitslag 

door in de commissieruimte (fluitjes zijn indien nodig verkrijgbaar bij toernooicommissie). 

 

• Protesten tegen genomen beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk.  

 

• Bij een rode kaart beslist de organisatie voor hoeveel wedstrijden hij of zij wordt uitgesloten. 

 

• Ieder team wordt verzocht ten minste vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het aangegeven veld 

aanwezig zijn. 

 

• Wedstrijdduur: 15 minuten, zonder rustpauze en/of wisselen van speelhelft. Wisseltijd tussen de 

wedstrijden is 5 minuten. 

 

• Het begin- en eindsignaal van de wedstrijden wordt centraal door de wedstrijdleiding gegeven. Bij het later 

starten van de wedstrijd gaat dit van de speeltijd af. Einde wedstrijd is direct stoppen, ook als de bal onderweg 

is naar de goal. Een penalty dient altijd genomen te worden. 

 

• Het laatstgenoemde team heeft de aftrap. 

 

• Indien een vereniging niet komt opdagen, of wanneer haar elftal vijf minuten na het vastgestelde 

aanvangstijdstip niet tot spelen gereed is, wordt de betrokken wedstrijd als door haar met 3-0 verloren 

beschouwd en geregistreerd. 

  

• Eindigen twee of meerdere verenigingen in het aantal behaalde punten gelijk, dan beslist:  

1. het onderlinge resultaat, 

3. het aantal gescoorde doelpunten, 

2. het doelsaldo, 

4. het nemen van penalty’s. 

 

Bij gelijke stand in poule/wedstrijd volgt eerst een serie van 5 penalty’s, indien dan nog geen beslissing is 

gevallen zal de penalty-serie om en om vervolgd worden totdat een beslissing is gevallen. 

 

• De prijsuitreikingen vinden direct na afloop van de laatste wedstrijden plaats. 

 

• v.v. OJC ROSMALEN is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen of blessures. 

Het wordt dringend aangeraden om waardevolle spullen niet in de kleedlokalen achter te laten. 

 

• Op de kunstgrasvelden zijn GEEN lange/stalen noppen toegestaan. 

 

• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooi-organisatie. 

 

De Toernooicrew wenst ieder team een succesvol toernooi! 


