ALGEMENE BEPALINGEN KERSTTOERNOOI
Organisatie
De kersttoernooien worden gespeeld onder auspiciën van de KNVB district Noord.
Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels zaalvoetbal KNVB. De speelduur is aangepast aan de
beschikbare speeltijd en is op het wedstrijdschema aangegeven. Tijdens de wedstrijden wordt niet van doel
gewisseld.
Kosten
De kosten worden omgeslagen over de deelnemende teams.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de laatste wedstrijd plaats. Voor de poulewinnaars zijn bekers
beschikbaar. De winnaars van de rayons gaan over naar de eindronden. De eindronden zijn vastgesteld op 2
januari 2016 in sporthal De Trije in Franeker.
Indeling
De 918 teams zijn verdeeld in 9 rayons. Van een paar verenigingen zijn de teams verdeeld over twee rayons.
De Meisjes B-junioren, Meisjes C-junioren en de E-pupillen zijn verdeeld over 4 rayons.
De rayons zijn als volgt ingedeeld:
Rayon 1: Balk - Koudum - Makkum – Oosterend - Sneek - Workum
Rayon 2: St.Annaparochie - Franeker - Harlingen - Stiens
Rayon 3: Damwoude - Dokkum - Ferwert - Holwerd
Rayon 4: Burgum - Hurdegaryp - Oentsjerk
Rayon 5: Buitenpost - Drachten – Gorredijk - Harkema - Kollum - Leek - Surhuisterveen
Rayon 6: Beilen – Emmen - Hoogeveen – Smilde - Westerbork
Rayon 7: Gorredijk - Jubbega
Rayon 8: Heerenveen - St.Nicolaasga - Nieuwehorne
Rayon 9: Leeuwarden
Scheidsrechters en algehele leiding
De scheidsrechters en algehele leiding zijn voor een deel aangesteld door de KNVB district Noord. Wij zijn er niet
in geslaagd om in elke sporthal bezetting te krijgen. Daar waar te weinig mensen beschikbaar zijn doen wij een
beroep op de deelnemende verenigingen.
Assistent-scheidsrechters
Bij elke wedstrijd zorgt de uitspelende vereniging voor een assistent-scheidsrechter, voorzien van een assistentscheidsrechtersvlag.
Leiders
Elke deelnemende vereniging zorgt per team voor een jeugdleider en/of coach (minimum leeftijd 16 jaar). De
jeugdleider mag ook als coach fungeren.
Leeftijdsgrenzen
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
Meisjes B-junioren
Meisjes C-junioren

geboren in 1997 of 1998
geboren in 1999 of 2000
geboren in 2001 of 2002
geboren in 2003 of 2004
geboren in 2005 of 2006
geboren in 1999 of 2000
geboren in 2001 of 2002

Dispensatie
De voor veldvoetbal geldende dispensatieregeling is niet van toepassing! Meisjes die uitkomen bij de jongens
mogen één jaar ouder zijn dan de jongens in die categorie.
Materiaal
De eerstgenoemde vereniging zorgt voor een wedstrijdbal. Er wordt gespeeld met een zgn. plofbal.
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Schoeisel
Er moet worden gespeeld op voor een sporthal geschikt schoeisel zonder doppen, repen of zwarte zolen.
(denk erom: geen zwarte zolen!!!).
Tenue
De deelnemende teams spelen in eigen clubtenue. Het is raadzaam om een stel reserveshirts of overgooiers mee
te nemen, omdat in het geval van gelijke tenues het eerstgenoemde team in een afwijkend tenue dient te spelen.
De aanvoerder van elk team is herkenbaar aan de voorgeschreven armband. De kleur shirt van de doelverdediger
is afwijkend van die van de veldspelers. Het is verboden tijdens de wedstrijden scherpe voorwerpen (o.a. kettinkjes
en horloges) te dragen.
Teamopgaven/Pasjes
De formulieren voor de teamopgaven zijn samen met het programmaboekje via de mail toegestuurd en moeten
voor aanvang van de wedstrijden ingevuld zijn met de namen, voorletters, relatienummers en geboortedata van de
deelnemende spelers. Per wedstrijd mogen 12 spelers (5 spelers + 7 wisselspelers) worden opgegeven. De coach
levert dit ingevulde formulier voorafgaande aan de wedstrijden in bij het wedstrijdsecretariaat in de sporthal Het is
raadzaam ook de spelerspassen mee te nemen (m.u.v. de E-pupillen). Spelers mogen maar in één team uitkomen.
Als een wedstrijd met het minimum van 4 spelers is begonnen is aanvulling van het team toegestaan tot het einde
van de wedstrijd. Deze speler(s) moet wel voor aanvang van het toernooi zijn opgegeven via de teamopgave.
Tijdstip van aanvang
Op het aanvangstijdstip staan de betrokken teams speelklaar. Zodra een wedstrijd is beëindigd begint de speeltijd
van de volgende wedstrijd. Rustpauzes zijn niet toegestaan. Als teams niet tijdig aanwezig zijn kan de
toernooileiding beslissen dat deze teams verder buiten mededinging meedoen. De uitslagen van deze teams
vervallen dan in de eindrangschikking. Herhaling kan zelfs uitsluiting tot gevolg hebben. Bij niet opkomen of
terugtrekken van een team wordt worden € 29,20 administratiekosten in rekening gebracht en de kosten van de
zaalhuur.
Eindstand
De eindstand in elke groep en in de finalepoules wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten. Voor
een gewonnen wedstrijd worden 3 punten gegeven, voor een gelijkspel 1 punt. Bij een gelijk aantal punten beslist
het doelsaldo. Is dat gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten voor heeft behaald. Is dit ook
gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen. De regeling voor het nemen van
strafschoppen staat vermeld in het spelregelboekje zaalvoetbal.
Voorschriften
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich strikt houden aan de in de te gebruiken sporthal geldende
voorschriften. De voorschriften houden onder meer in, dat in de kleedkamers niet mag worden gerookt en ook niet
mag worden gevoetbald. Niet naleving van deze voorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben met alle nare
consequenties (diskwalificatie/financiële nadelen) daaraan verbonden.
Opmerking
Iemand, die zich in de hal misdraagt, kan door de toernooileiding uit de hal worden verwijderd en van verdere
deelname worden uitgesloten. Als een speler door de scheidsrechter uit het veld wordt gezonden en niet meer mag
terugkomen is hij van verdere deelname uitgesloten. De scheidsrechter en de aanvoerders van beide teams
dienen dan binnen 2 x 24 uur een strafrapport in te zenden naar het districtsbureau, met een relaas van het
gebeurde.

Wij raden u aan dit programma goed te bewaren en de gegevens op uw website te plaatsen of in uw clubblad op te
nemen.
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