REGLEMENT WAALWIJK CUP 2018 (DAMES)
Artikel 1:
Tijdens het toernooi zijn de KNVB wedstrijdregels van toepassing, tenzij anders vermeld in het
toernooireglement.
Artikel 2:
Aan het toernooi nemen de amateurvereniging deel uit de gemeente Waalwijk. De spelers dienen
speelgerechtigd te zijn voor de vereniging. Het inschrijfgeld bedraag per team 25 euro en dient aan de
organiserende vereniging overgemaakt te worden.
Artikel 3:
De deelnemende teams zijn door loting ingedeeld en spelen totaal 2 poulewedstrijden. Gedetailleerde
informatie zie speelschema.
Artikel 4:
De poule wedstrijden duren 35 minuten, waarbij er niet van speelhelft wordt gewisseld. Bij een
gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team 3 punten, bij een gelijkspel ontvangen beide teams 1
punt.
Artikel 5:
Tijdens de wedstrijd mogen 5 spelers worden gewisseld. Een speler die gewisseld is mag die
wedestrijd niet opnieuw invallen.
Artikel 6:
De door de scheidsrechter genomen beslissing is bindend. Protesten zijn niet toegestaan.
Artikel 7:
Een speler die een gele kaart van de scheidsrechter heeft ontvangen mag de daaropvolgende
wedstrijd niet meespelen. Een speler die in 1 wedstrijd 2x geel krijgt of direct rood is van verdere
deelname aan het toernooi uitgesloten. Rode kaarten die zijn gegeven voor een gewelddadige
handeling zullen worden doorgegeven aan de KNVB.
Artikel 8:
Als een team 5 minuten na de officiële aanvangstijd niet tot spelen gereed is, dan wordt de einduitslag
van de desbetreffende wedstrijd vastgelegd op een 3-0 nederlaag.
Artikel 9:
Voetbalvereniging R.W.B. zal voor erkende scheidsrechters en assitent-scheidsrechters zorgen.
Artikel 10:
Als teams gelijk eindigen bepaalt de volgende volgorde de positie op de ranglijst: 1) onderling
resultaat, 2) doelsaldo, 3) gescoorde doelpunten. Mocht dit geen uitkomst beiden volgt er een
strafschoppen-serie van 5 strafschoppen. Is de stand dan nog gelijk, worden er om en om
strafschoppen genomen volgens het knock out systeem.
Artikel 11:
De finales vinden plaats tussen de winnaars van de poules, de finales vinden plaats tussen de
nummers 1, 2 & 3 uit vaan poule A en B. De finales duren 2x 20 minuten en hierbij wordt van
speelhelft gewisseld. Als de stand na de reguliere speeltijd gelijk is, dient elk team 5 strafschoppen te
nemen. Is de stand dan nog gelijk, worden er om en om strafschoppen genomen volgens het knockout systeem.
Artikel 12:
Door voetbalvereniging R.W.B. zijn de volgende prijzen beschikbaar gesteld.
De winnaar ontvangt: € 125,00
De nummer 2 ontvangt € 100,00
De nummer 3 ontvangt € 75,00
De nummer 4 ontvangt € 50,00
De winnaar van de Fairplayprijs ontvang ontvangt € 50,00

Artikel 13:
De winnaar van de Failplayprijs wordt bepaald door de scheidsrechters.
Artikel 14:
De gemeente Waalwijk heeft voor dit toernooi een wisselbokaal beschikbaar gesteld
Artikel 15:
De deelnemende teams dienen zelf in bezit te zijn van reserveshirts. Indien de normale tenues tenues
teveel overeenkomsten vertonen, zal het uitspelende team in reservetenues spelen.
Artikel 16:
Het bestuur van de organiserende vereniging kan niet instaan voor vermissing en/of vernieling van
eigendommen. Deelnemende teams kunnen de waardevolle spullen opbergen, laat uw spullen dus
niet achter in de kleedkamer. Benader de organisatie.
Artikel 17:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de organiserende vereniging.

