
Reglement Jeugdtoernooi v.v. Wildervank 2022. 
18 en 19 juni 2022 (week 24)  

Reglement Jeugdtoernooi v.v. Wildervank 2022 

Meerdaags Jeugdtoernooi voor JO13 & JO15 junioren uit alle klassen op 18 en 19 juni 2022 bij v.v. Wildervank. 
 
 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB. 

2. Eindigen teams gelijk in de poule, dan beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo ook gelijk dan bepaalt het onderling 

resultaat de plaats in de poule. Is ook het onderlinge resultaat gelijk, dan worden door 5 verschillende spelers 5 

strafschoppen genomen, eventueel gevolgd door het ''om en om'' systeem. 

3. het nemen van de strafschoppen vindt plaats na afloop van de laatste poulewedstrijd. 

4. Het eerstgenoemde team in het programma neemt de aftrap en verdedigd het doel, dat het dichtst is gelegen bij 

het clubhuis. 

5. Mochten beide wedstrijd tenues het zelfde gekleurd zijn dan speelt het eerstgenoemde team met hesjes. 

6. Zorg dat het team op tijd klaarstaat voor de volgende wedstrijd. 

7. Speeltijd per wedstrijd is 25 minuten. 

8. Er wordt gewerkt met een centrale tijdwaarneming, dus er wordt geen extra tijd bijgetrokken, voor bijvoorbeeld   

blessure behandelingen of te laat komen. 

9. Indien van toepassing dient elk team voor een assistent-scheidsrechter te zorgen. 

10. Veld- en kleedkamerindeling worden op de toernooidagen bekend gemaakt. 

11. Als gevolg van weersomstandigheden kunnen er wijzigingen komen in het speel schema en/of veld indeling. 

12. Alle verenigingen dienen zich voor de aanvang van het toernooi te melden bij de toernooicommissie.  

13. De EHBO is te vinden bij de medische ruimte naast de kantine, en verspreid over het sportcomplex. 

14. In geval van calamiteit dienen aanwijzingen van de organisatie/BHV opgevolgd te worden.  
De BHV is bij calamiteit herkenbaar aanwezig en draagt zorg voor de afhandeling van of opschaling bij de calamiteit. 
 
15. Gedurende het toernooi is roken alleen toegestaan op de door organisatie aangewezen rookplekken. 

16. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. 

Tip: ''We zijn in het gezellige dorp Wildervank, echter ook hier is het verstandig geen waardevolle spullen in de 

kleedkamer of tent achter te laten!''  

Aansprakelijkheid: 

De organisatie van het Jeugdtoernooi v.v. Wildervank dan wel voetbalvereniging Wildervank is in beginsel niet 
aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van deelnemers, bezoekers of 
vrijwilligers.  
 
Wij adviseren u, bij uw bezoek zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen.  
Dus neem niet teveel geld, geen sieraden, dure kleding of spullen waar u erg aan gehecht bent mee naar het 
toernooi. 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar het toernooi.  
 
Vriendelijke groet, 
Organisatie Jeugdtoernooi v.v. Wildervank 2022  


