
   
 

REGLEMENT JEUGDTOERNOOIEN VV SPAUBEEK 2018 
 
1. Deelname staat open voor JO9 t/m JO17 spelers. Leeftijdsgrenzen volgens de geldende KNVB 
reglementen; 
 
2. Uitsluitend spelers die op de toernooidag gerechtigd zijn deel te nemen aan bindende wedstrijden 
voor hun vereniging zijn voor het toernooi speelgerechtigd; 
 
3. De jeugdorganisatie kan (bij twijfel speelgerechtigdheid) een speler van een deelnemend 
jeugdteam om legitimatie vragen; 
 
4. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per deelnemend jeugdteam 
 
5. Indien een team niet komt opdagen worden alle te spelen wedstrijden omgezet in een 0 - 3 verlies; 
 
6. De wedstrijden worden gespeeld volgens reglementen van de KNVB en staan onder leiding van 
scheidsrechters en/of jeugdleiders en/of spelleiders, tegen wiens beslissingen geen protest mogelijk 
is; 
 
7. Bij de JO13, JO15 en JO17-teams verzorgen de deelnemende teams zelf een grensrechter; 
 
8. Bij de JO9 zal worden gespeeld met zestallen. JO11-teams spelen in zeventallen. De JO13, JO15 en 
JO17-teams spelen met elftallen; 
 
9. Voor alle teams geldt dat zij een half uur voor aanvang van hun eerste poulewedstrijd aanwezig 
dienen te zijn en zich hebben aangemeld bij het toernooisecretariaat (denk aan eventuele 
parkeerproblemen); 
 
10. De deelnemende verenigingen zijn verplicht om voor de aanvang van het toernooi zich aan te 
melden bij het toernooisecretariaat. Tevens dient het inschrijfgeld voor aanvang van het toernooi per 
bank of (ter plaatste) contant te zijn voldaan. Een kwitantie wordt verstrekt bij contante betaling; 
 
11. Indien voor aanvang van de wedstrijd naar oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van 
beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht om hesjes te dragen. De 
organisatie stelt hesjes beschikbaar; 
 
12. De toernooiorganisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. verwondingen, 
beschadigingen en/of diefstal c.q. zoekraken van eigendommen. Beschadigingen en dergelijke komen 
voor rekening van diegenen die de schade veroorzaken. Elke deelnemer dient verplicht verzekerd te 
zijn in de ruimste zin van het woord (in geval van calamiteiten, ongevallen, diefstal etc). Alle schades 
moeten onmiddellijk gemeld worden; 
 
13. Het is niet toegestaan glaswerk buiten de kantine mee te nemen; 
 
14. Er mag niet gerookt worden op het kunstgrasveld; 
 
15. Indien het kunstgrasveld wordt betreden dient het schoeisel “schoon” te zijn; 
 
16. Ieder team dient vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn. De op 
het programma eerstgenoemde vereniging zal de aftrap hebben; 
 



   
 
 
17. Bij gelijke stand in de poule beslist het doelsaldo, dan het meeste aantal doelpunten voor. Is ook 
dit gelijk dan dienen strafschoppen de beslissing te brengen. Er worden drie strafschoppen genomen 
per team. Is daarna de stand nog gelijk dan wordt er beurtelings een strafschop genomen totdat er 
een beslissing valt; 
 
18. Spelers kunnen bij kleine overtredingen voor 3 dan wel 5 minuten (gele kaart) van het veld 
gestuurd worden. Een speler met een rode kaart mag de eerstvolgende wedstrijd niet meedoen. Hij 
mag echter wel in de volgende wedstrijd worden vervangen. In zwaarwegende gevallen kan de 
betreffende speler door de toernooicommissie uitgesloten worden voor de rest van het toernooi. In 
de volgende wedstrijden mag men hem/haar wel vervangen. Tegen de beslissingen van de 
toernooiorganisatie is geen protest mogelijk; 
 
19. Bij schuld door staken wordt het resultaat van de betreffende vereniging omgezet in een 0 - 3 
verlies. Indien volgens de scheidsrechter beiden schuldig zijn geldt de stand zoals die op het moment 
van staken als eindstand; 
 
20. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de toernooiorganisatie. Tegen de 
beslissingen van de toernooiorganisatie is geen protest mogelijk; 
 
21. Akkoordverklaring: Door deelname aan de jeugdtoernooien van VV Spaubeek verklaren trainers 
en (bege)leiders akkoord te zijn met de bepalingen in dit reglement. 

 


