
 

 

 

Zomeravondvoetbal Toernooi 
 

Wedstrijdreglement  

 

1.    De wedstrijden worden gespeeld volgens de algemeen geldende spelregels van de KNVB. 

Ook raden wij aan scheenbeschermers te dragen. Scheenbeschermers niet dragen is op eigen 

risico. 

 

2.    De wedstrijdduur tijdens de poulewedstrijden is 1 x 12 minuten per wedstrijd. Er wordt 

niet van speelhelft gewisseld. Het eerstgenoemde team mag aftrappen. Tijdens het toernooi 

wordt er gewerkt met een centrale tijdwaarneming. Deze is bindend zodat wedstrijden niet 

uitlopen. Alleen een reeds toegekende strafschop mag nog worden genomen. 

 

Ieder team is er zelf verantwoordelijk voor dat men op tijd – en bij het juiste veld – voor een 

wedstrijd aanwezig is. Als men zich binnen twee minuten nadat de wedstrijd officieel had 

moeten beginnen alsnog bij de scheidsrechter meldt, dan mag deze de wedstrijd laten spelen. 

Een team dat zich méér dan 2 minuten te laat voor een wedstrijd bij de scheidsrechter meldt, 

heeft de wedstrijd reglementair met 0-3 verloren. 

 

3.    Puntentelling: 3 punten voor een overwinning, 1 bij gelijkspel, 0 bij verlies 

 

4.    Voor een plaats op de ranglijst in de poule gelden achtereenvolgens: 

 

- het aantal punten 

- het doelsaldo 

- het aantal gescoorde doelpunten 

- het onderlinge resultaat van de ploegen die gelijk geëindigd zijn 

 

5.    Elk team dient zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het toernooi te melden bij het 

wedstrijdsecretariaat (belangrijk, aangezien áls er onverhoopt toch een team niet (tijdig) 

aanwezig is, er een noodscenario in werking kan treden waardoor een team alsnog eerder dan 

volgens het officiële programma in actie moet komen!). 

 

Elk team dient zich minimaal 3 minuten voor aanvang van iedere vastgestelde wedstrijd bij het 

aangewezen speelveld te verzamelen. Let op: als je een wedstrijd moet fluiten. 

 

6.    Fair play/respect voor scheidsrechters, wij wijzen erop dat wij van alle deelnemende 

teams fair play verwachten. Respecteer zowel de tegenstander als de beslissingen van de 

scheidsrechte. De scheidsrechter kan een tijdstraf (3 minuten) opleggen aan een speler bij een 

zware/grove overtreding van de spelregels. Bij herhaling wordt de speler voor het restant van 

de wedstrijd uitgesloten. Bij ernstig wangedrag kan de toernooicommissie besluiten een team 

van verdere deelname uit te sluiten. 
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7.    Protest tegen beslissingen van een scheidsrechter en/of de toernooicommissie is niet 

mogelijk. In elke situatie waarin dit toernooireglement niet voorziet is de beslissing van de 

toernooicommissie bindend. 

 

8.    Wedstrijdkleding: wanneer de scheidsrechter besluit dat de wedstrijdkleding van beide 

partijen teveel op elkaar lijkt, dan is het elftal dat als 1e in het wedstrijdprogramma wordt 

genoemd, verplicht hesjes aan te trekken. 

 

9.    De toernooicommissie heeft te allen tijde de mogelijkheid het toernooi te staken of 

volledig af te lasten in geval van extreem slechte weersomstandigheden. Eventueel gemaakte 

kosten of anderszins nadeligheid i.v.m. afgelasting van (een deel van) het toernooi zijn voor 

eigen risico van de deelnemer(s). 

 

Overige bepalingen 

 

10.    Het is verboden om afval achter te laten, of voorwerpen mee te nemen op het veld, die 

schade kunnen veroorzaken aan het veld of het stadion. 

 

11.    Algemene waarschuwing: Voorkom te allen tijde diefstal. Laat nooit waardevolle 

goederen in de kleedkamers achter!  

 

12.    Geleden schade door verlies, diefstal of vernieling van eigendommen is voor eigen risico 

van de deelnemer(s). 

 

13. Deelnemer(s) bevestigen met hun inschrijving de kennisname en ontvangst van deze 

regelementen en huisregels van SV Reaal Dronten en conformeren zich hieraan. 

 

https://website.storage/Data/Reaal/RTE/Bestanden/MenuItem/450/Huisregels_Reaal.pdf

