Toernooireglement West-Friesland cup JO14
1.TEAM en LEEFTIJD
Wedstrijden om de West-Friesland cup JO14 zijn voor teams en deelnemers die uitkomen in de Bcategorie.
Deelnemers zijn geboren in 2004 of later. Meisjes mogen 1 kalenderjaar ouder zijn.
De KNVB dispensatieregeling is van toepassing.
Elk team mag maximaal 3 dispensatiespelers (geboren in 2003) inschrijven.
Het toernooi is bedoeld voor: JO14 teams die maximaal in de 1e klasse zaterdag spelen.
Voor JO13 teams die denken dat ze deze categorie aan kunnen. Maximaal 1e klasse.
2. AANTAL SPELERS
Maximaal 22 namen kunnen worden opgegeven.
De namenlijst wordt voordat het toernooi van start gaat geleverd aan de toernooicommissie.
3. KNVB REGLEMENT EN SPELREGELS
Wedstrijden worden gespeeld volgens reglementen en spelregels voor JO14 teams.
Speelduur 2 x 35 minuten (geen verlenging) ‘Doorwisselen’ is toegestaan.
Fysieke mDWF controle vindt vooraf plaats door de scheidsrechter op het veld of in de kleedkamer.
Een gele kaart betekent 10 minuten straftijd. Een 2 gele kaart betekent rode kaart en definitief niet
meer in het veld komen. Gele kaarten, ook een 2e aan dezelfde speler, worden niet doorgegeven.
Een directe rode kaart betekent verwijderen en dient te worden doorgegeven aan de organisatie,
waarna er een schorsing volgt voor de eerstvolgende toernooiwedstrijd.
e

4. WEDSTRIJDEN
In principe wordt op dinsdagavond gespeeld. Clubs kunnen in overleg speeldata en locatie wijzigen.
Een wijziging dient tijdig doorgegeven te worden aan de organisatie.
De voortgang van het toernooi mag nimmer in gevaar komen.
De plaats en het tijdstip van de finale staat vast en is 1 juni om 18.00 uur bij v.v. Dindua in Enkhuizen.
5. POULEWEDSTRIJDEN, RANGSCHIKKING EN FINALES
√ POULEWEDSTRIJDEN + STRAFSCHOPPEN

Er wordt via loting in poules gespeeld.
Na elke poulewedstrijd nemen teams 5 strafschoppen op de wijze zoals is omschreven in de
spelregels.
De strafschoppenserie staat los van de wedstrijduitslag.
De uitslag van de strafschoppenserie wordt gebruikt indien aan het eind van de poulefase een gelijke
stand is.
Bij drie teams in een poule zal een extra administratieve winst toegekend worden, zodat scores
tussen verschillende poules juist vergeleken kan worden.
Elk team ontvangt een 3-0 winst met 3 wedstrijdpunten.
√ RANGSCHIKKING

Poulewinnaar is het team met de meeste wedstrijdpunten (winstpartij 3 punten, gelijk 1 punt).
Tweede in de poule is het team met de op één na meeste wedstrijdpunten.
Derde in de poule is het team met de op twee na meeste wedstrijdpunten.
Bij gelijk aantal wedstrijdpunten in de poule wordt, om te komen tot een eindvolgorde, onderstaande
rangorde gehanteerd:
a. doelsaldo (doelpunten “vóór” minus doelpunten “tegen”).
b. meest gescoorde aantal doelpunten “vóór”.
c. het onderlinge resultaat van de teams.
d. de uitslag van de strafschoppenserie van gelijk geëindigde teams.
√ NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN

1.Ziet een team in de poule af van verder deelnemen dan wordt het resultaat van reeds gespeelde
wedstrijden geschrapt en de uitslag omgezet in een administratieve winst van 3-0 voor de tegenpartij
+ 3 wedstrijdpunten.
Het team dat het toernooi verlaat ontvangt een administratief 3-0 verliesstand + 0 wedstrijdpunten.
2.Komt een team op de geplande wedstrijddag niet, dan betekent dit een administratief 0-3 verlies.
De tegenpartij ontvangt een winstuitslag van 3-0 + 3 wedstrijdpunten.

Besluiten teams hun wedstrijd niet te spelen dan krijgen beiden geen
wedstrijdpunten en wordt bij de uitslag X-X gezet.
Ziet een team in een van de finales af van verder deelnemen dan wordt de tegenstander tot winnaar
uitgeroepen.
FINALES
√ KWARTFINALE Er wordt 1 wedstrijd gespeeld.

Acht teams gaan door en loten wie aan elkaar worden gekoppeld.
Poulewinnaars gaan door.
Bij 4 poules óók de nummers 2. Bij 5 poules óók de 3 best presterende nummers 2. Bij 3 poules ook
de nummers 2, en de 2 best presterende nummers 3.
Loting bepaalt welk team thuis speelt. Teams die in de poule tegen elkaar speelden, treffen elkaar
niet.
Indien na 2 keer 35 minuten speeltijd de uitslag gelijk is, wordt een beslissing verkregen door middel
van het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels.
√ HALVE FINALE Er wordt een thuis- en uitwedstrijd gespeeld.

Dit wordt bepaald door loting.
Bij een gelijk aantal doelpunten na de tweede wedstrijd, zal elk gemaakt doelpunt gescoord op het
terrein van de tegenstander dubbel tellen.
Wordt geen beslissing verkregen, dan wordt de winnaar bepaald door middel van het nemen
van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels.
√ FINALE

Als tijdens de finales de teamkleuren niet voldoende afwijken, speelt het eerstgenoemde team in
reserve shirts.
Indien na 2 keer 35 minuten speeltijd de uitslag gelijk is, wordt een beslissing verkregen door middel
van het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels.
6. BONDSTEAMOPGAVE.
* LET OP! Er staat GEEN wedstrijd klaar in de app.
Voor beide teams moet gekeken worden naar het bondsteam.
Advies: gebruik 22 namen van spelers
Coaches zijn ervoor verantwoordelijk dat de juiste spelers ingevuld zijn.
ZICHTBARE FOTO VAN SPELERS OF identificatiebewijs
* Op de teamopgave staan alle spelers met een duidelijke foto die mogen spelen in een wedstrijd van
de West-Friesland Cup.
Bij geen of een onduidelijke foto volstaat een identificatiebewijs.
* Voor de wedstrijd moet de coach van het team zijn spelers klaarzetten in de wedstrijdzaken-app van
de KNVB. Dit doet hij door alle aan de wedstrijd deelnemende spelers toe te voegen aan zijn
bondsteam in de app.
* De scheidsrechter kijkt of alle spelers in het bondsteam op de teamopgave staan. Zo niet, dan mag
die speler niet meespelen.
* De scheidsrechter controleert de spelers fysiek in de app.
* Teams downloaden de door hun vereniging opgegeven namenlijst vooraf van de organisatiesite.
Vóór aanvang van de wedstrijd kruisen coaches aan welke spelers gaan spelen (maximaal 16
spelers!) en geven zij het formulier aan de scheidsrechter. Na de wedstrijd noteert de scheidsrechter
de eindstand op beide formulieren. Coaches en scheidsrechter tekenen op beide formulieren voor
akkoord.
* Een foto van de uitslag kan per WhatsApp naar 06-52215459
7A. POULEWEDSTRIJDEN. Deze worden geleid door een scheidsrechter die door de
thuisspelende vereniging wordt aangesteld. Vanaf de ¼ finales verzorgt de toernooicommissie de
aanstellingen.
Dit is tijdens de ¼ finale een aangewezen scheidsrechter. Bij de ½ finales en finales zorgt de
organisatie voor 1 scheidsrechter en 2 assistenten.
7B. UITSLAGEN POULEWEDSTRIJDEN

De coach of het 1e contactadres van de thuisspelende vereniging meldt direct na de wedstrijd de
uitslag van de wedstrijd én het resultaat van de strafschoppenserie. De uitslag kan per WhatsApp of
SMS naar 06-52215459. Dit geldt ook voor een rode kaart.
7C. UITSLAGEN ¼ en ½ FINALES
De aangestelde scheidsrechter meldt direct na de wedstrijd de uitslag of een foto van spelerslijst met
uitslag erop per WhatsApp of SMS naar 06-52215459
Dit geldt ook voor een rode kaart.
8. SCHEIDSRECHTERS
Op de website van de West Friesland Cup, www.wfcup.nl staat bij scheidsrechters een
volledige instructie.
9. NALATIGHEDEN, KLACHTEN EN ONREGELMATIGHEDEN
Indien er sprake is van nalatigheden of ongeregeldheden, dient de 1e contactpersoon van de
vereniging die zich benadeeld voelt, uiterlijk de volgende dag na de gespeelde wedstrijd, dit te mailen
aan covswf@gmail.com. Er wordt zo spoedig als mogelijk is contact opgenomen.
Door de organisatie aangewezen scheidsrechters dienen dit ook te doen.
Telefoonnummer bij noodsituaties of ongeregeldheden: 06-52215459
10. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking
noodzakelijk is, beslist de toernooicommissie van de West-Friesland Cup.

April 2018: Team West-Friesland Cup - scheidsrechtersvereniging COVS West-Friesland.

