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Reglement bekercompetitie pupillen en meisjes pupillen 

District Zuid II – seizoen 2015/2016 
  

 
Artikel 1 

Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor de competitie van het seizoen 2015/2016 
ingeschreven teams van de categorieën D, E en F-pupillen, alsmede de ingeschreven teams voor de specifieke 
pupillen meisjescompetitie. 
 
Artikel 2 

Voor de volgende categorieën wordt een aparte bekercompetitie georganiseerd: 
-   D-pupillen 3

e
 divisie t/m 1

e
 klasse * 

-   D-pupillen 2e klasse 
-   Meisjes D-zeventallen 
-   E-pupillen hoofdklasse (9x9) * 
-   E-pupillen 1

e
 klasse 

-   E-pupillen 2
e
 klasse 

-   Meisjes E-zeventallen 
-   F-pupillen hoofdklasse en 1

e
 klasse * 

-   F-pupillen 2
e
 en 3

e
 klasse (Fair Play) 

 
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm en de indeling van een poule komt tot stand door middel van een 
gerichte geografische indeling. In iedere poule wordt een halve competitie afgewerkt.  
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de 
eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Indien het doelsaldo ook gelijk is, dan is het 
aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het 
onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein vastgesteld, 
welke bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen.  
 
In de hierboven genoemde categorieën die met een * zijn aangeduid plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de 
volgende bekerronde. In de  overige categorieën plaatsen alleen de nummers 1 zich voor de volgende 
bekerronde. Bij de meisjes stromen - met uitzondering van de op de laatste plaats geëindigde teams - alle teams 
door naar de volgende ronde.  
 
Artikel 3 

Vanaf de tweede ronde is het knock-out systeem van toepassing. De wedstrijden worden bij loting vastgesteld op 
door de medewerker organisatie competitie vast te stellen wedstrijddagen. Voor de pupillen geldt dat de regionale 
wedstrijden worden afgesloten met een regiofinale. De winnaars van deze regiofinales nemen vervolgens deel 
aan de finaledag van het district. De meisjes spelen geen regiofinale. De twee (per categorie) overgebleven 
teams spelen de districtsfinale. Indien een team zich terugtrekt voor deelname aan de regiofinale of districtsfinale, 
komt het recht voor deelname aan het bekertoernooi in het volgende seizoen te vervallen. Op deze finaledag is 
een apart reglement van toepassing dat te zijner tijd aan alle deelnemende teams toegezonden zal worden. 
 
Artikel 4 

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging, welke door de medewerker organisatie 
competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
Artikel 5 

Voor eventuele verzoeken tot uitstel van vastgestelde wedstrijden verwijzen wij naar het handboek 
competitiezaken. 
 
Artikel 6 

Vanaf de tweede ronde kan in overleg met de tegenstander een andere dag overeen gekomen worden. Deze dag 
moet wel voorafgaan aan de oorspronkelijke datum van betreffende bekerronde. De thuisspelende vereniging 
dient alle belanghebbenden, consul en medewerker organisatie competitie 4 x 24 uur voor aanvang van de 
wedstrijd schriftelijk in kennis te hebben gesteld. 
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Artikel 7 

Een elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt voor één van de poulewedstrijden is van verdere deelname 
uitgesloten. Alle uitslagen van de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten, 
komen te vervallen.  
 
Een elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt bij één van de knock-outwedstrijden is van verdere deelname 
uitgesloten. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde.  
 
Bovendien wordt bij het niet opkomen c.q. terugtrekken een bedrag van € 29,20 administratiekosten in rekening 
gebracht. Tevens moet de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten, zoals 
reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het 
speelveld vergoeden.  
 

Indien een wedstrijd vanwege geen/onvoldoende spelerspassen niet gespeeld kan worden, wordt dit beschouwd 
als "niet spelen door schuld" en wordt het team van verdere deelname uitgesloten (in de poulefase vervallen de 
uitslagen van het team. Vanaf de tweede ronde is desbetreffende tegenstander automatisch geplaatst voor de 
volgende ronde). 
 
Artikel 8 

Een vereniging die een ongerechtigde speler opstelt, wordt - afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen 
maatregelen - van verdere deelname uitgesloten.  
 
Artikel 9 

Alle wedstrijden, vanaf het knock-out systeem, die in een gelijk spel eindigen, worden beslist door het nemen van 
strafschoppen direct na de reguliere speelduur. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Regels van 
het voetbalspel”. De reguliere speelduur per categorie bedraagt: 
- D-pupillen en meisjes MD: 2 x 30 minuten 
- E-pupillen en meisjes ME: 2 x 25 minuten 
- D-pupillen en meisjes MD: 2 x 30 minuten 
- E-pupillen 9x9: 2 x 30 minuten 
 
Artikel 10 

Met uitzondering van de afgelastingen worden alle wedstrijden gespeeld conform de regels van categorie B.  Dus 
ook indien een wedstrijd wordt gespeeld tussen elftallen die in de competitie uitkomen in categorie A  (D-pupillen: 
1e divisie, 2e divisie, 3

e
 divisie en hoofdklasse).  

 
Concreet betekent dit onder andere dat:  
- Dispensatiespelers zijn toegestaan. 
- De straftijdregeling van toepassing is. Indien de scheidsrechter echter geen gebruik maakt van de 

straftijd, omdat de overtreding een officiële waarschuwing onvermijdelijk maakt, dan vindt de hieruit 
voortvloeiende tuchtzaak plaats op de wijze waarop deze zou plaatsvinden bij een reguliere 
competitiewedstrijd. 

- Maximaal 5 wisselspelers mogen worden ingezet. 
- Doorlopend wisselen is toegestaan. 
- Alle wedstrijden qua afgelastingen ressorteren onder categorie A (zie ook teletekst 603). 
 
Artikel 11 

De accommodaties voor de regiofinales en districtsfinales worden vastgesteld door de medewerker organisatie 
competitie van de KNVB district Zuid II.  
 
Artikel 13 

De regionale bekerwinnaars en de districtsbekerwinnaars ontvangen een beker die definitief eigendom is. 
 
Artikel 14 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur amateurvoetbal. De medewerker organisatie 
competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. 
 
 
 
 
 
 

 


