Reglementen senioren familievoetbaltoernooi sc DIOSA 2019
Deelnamebepalingen:
1.

Dit jaar werken we met twee centrale personen, de centrale personen een familierelatie van
de eerste graad met elkaar hebben (zie schema).

2.

Één van de centrale personen van de familie moet woonachtig zijn in Nederasselt, Balgoij of
Lunen of moet lid zijn van sc DIOSA.

3.

Beide centrale personen dienen 18 jaar of ouder te zijn.

4.

Spelers van het vrouwelijke geslacht zijn welkom.

5.

De minimum leeftijd van de spelers tijdens het toernooi is 16 jaar.

6.

Elke spe(e)l(st)er mag slechts uitkomen in één team.

Dispensatiebepalingen:
7.

Dispensaties zijn dit jaar beperkt toegestaan, indien een familie niet aan 14 spelers kan
komen mogen zij dit aanvullen met maximaal 2 gastspelers die lid zijn van sc DIOSA. Dit mag
alleen als het totaal aantal spelers inclusief de gastspelers in dat team niet boven 14
personen uitkomt. Er géén sprake meer van een spelerspool. Op het inschrijvingsformulier
moet u bij de relatie dan ook ‘gastspeler’ invullen.

8.

Tot de familie behoren spelers uit de eerste tot en met de derde graad familielijn van een
van beide centrale personen. (zie schema op laatste pagina).

Inschrijfbepalingen:
9.

Het team mag alleen voetballen met de opgegeven spelers.

10. Afmeldingen van opgegeven spelers dienen maximaal één week voor de toernooidatum aan het
secretariaat te worden opgegeven.
11. Indien tijdens de wedstrijden blijkt dat een team speelt met niet opgegeven spelers moet
het team de rest van de wedstrijden met 9 man spelen.
Wedstrijdbepalingen:
12. Elk team zorgt zelf voor een grensrechter en voor eventueel vervangende shirts bij gelijke
kleuren van de tegenpartij. ( grensrechter minimaal 16 jaar )
13. De toernooicommissie adviseert om scheenbeschermers te dragen, dit is echter niet
verplicht.
14. De leider van het team zorgt ervoor dat zijn team op de aangegeven tijden van het
wedstrijdschema bij het betreffende speelveld aanwezig is.
15. Wanneer een elftal op de aanvangstijd minder dan 8 spelers telt, is de te spelen wedstrijd
verloren met 2-0.
16. De wedstrijden worden in poules gespeeld en omvatten een halve competitie.
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17. Op vertoon van een gele kaart is de speler voor rest van die wedstrijd van verdere deelname
uitgesloten. De speler moet op de strafbank plaatsnemen. Wel mag, mits de speeltijd het
toelaat, na 5 minuten een andere wisselspeler de plek van de uitgesloten speler in het veld
innemen.
18. Op vertoon van een rode kaart is de speler voor de rest van de dag van verdere deelname aan
het toernooi uitgesloten. Dit wordt direct na de wedstrijd door de betreffende
scheidsrechter gemeld bij de toernooileiding.
19. De duur van de een speelronde bedraagt bij benadering 1 maal 20 minuten. Daarnaast is 4
minuten ingeruimd voor het opstellen bij aanvang van de wedstrijd. Er is geen sprake van een
helftwissel gedurende deze wedstrijd. De familie die voorop staat in het wedstrijdschema
stelt zich op aan de kant van de kantine en start met de aftrap. Spelerswissels mag mits
kenbaar gemaakt bij de scheidsrechter. De families worden dan ook dringend verzocht na
afloop het veld snel te verlaten en bij aanvang zich zo snel mogelijk op te stellen. Bij
extreme weersgesteldheden behoudt de commissie zich het recht om alsnog een helftwissel
in te gelasten.
20. Er gaan twee teams van elke poule door naar de kwartfinales. Het team met de meeste
wedstrijdpunten is poulewinnaar. Indien meerdere teams een gelijk aantal wedstrijdpunten
behaald hebben, beslist achtereenvolgend:
-

De uitslag van de tussen de betrokken teams onderling gespeelde wedstrijd. (wanneer
2 teams gelijk geëindigd zijn).

-

Is dit gelijk dan beslist het doelsaldo. Doelsaldo is het aantal voor gescoorde
doelpunten min het aantal tegen doelpunten.

-

Is het doelsaldo ook gelijk, dan beslist het aantal voor gescoorde doelpunten.

-

Indien ook dan nog géén beslissing is gevallen worden er strafschoppen gehouden.

Afhankelijk van het aantal geformeerde poules, wordt het aantal kwartfinalisten aangevuld
met de twee beste nummers drie van alle poules. Indien meerdere teams een gelijk
gemiddeld aantal wedstrijdpunten behaald hebben, beslist achtereenvolgend:
-

Het gemiddelde doelsaldo pér wedstrijd.

-

Is dit ook gelijk, dan beslist het gemiddelde aantal voor gescoorde doelpunten per
wedstrijd.

-

Indien dan nog géén beslissing is gevallen worden er strafschoppen gehouden.

21. Strafschoppen:
-

Er worden 5 strafschoppen genomen.

-

Indien nadat elke partij 5 strafschoppen heeft genomen en elke partij een gelijk
aantal doelpunten heeft behaald, wordt het nemen van strafschoppen voortgezet,
totdat, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, de ene
partij één doelpunt meer heeft behaald dan de andere.

-

Elke strafschop moet door een andere speler worden genomen, pas als alle spelers
van een partij een beurt hebben gehad, mag een speler van dezelfde ploeg een tweede
strafschop nemen.

-

Alle spelers die op het inschrijfformulier van de betreffende familie staan zijn
gerechtigd voor het nemen van een strafschop. Je hoeft dus niet aan het einde van
de wedstrijd deelnemer van de wedstrijd te zijn.

22. We spelen dit jaar met kwartfinales, halve finales en een finale. Deze finale rondes zullen
middels een afvalsysteem gespeeld worden, bij een gelijk stand zal een beslissing geforceerd
worden door strafschoppen (zie punt 19)
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Bekerbepalingen:
23. De wisseltrofee komt in beheer van de winnende familie. Zij draagt de verantwoording voor
de beker. De wisseltrofee wordt eigendom van familie wanneer de familie de beker 3 maal
achtereen wint of in de loop van de afgelopen deelnamejaren 5 maal in totaal gewonnen heeft
vanaf het begin van het toernooi of vanaf het moment dat de beker in het bezit is gekomen
van de betreffende familie.
24. Hieronder de bepaling van de definitieve eindklassering:
Plaats 1: winnaar finale
Plaats 2: verliezer finale
Plaats 3 + 4: verliezers halve finales
Plaats 5 t/m 8: verliezers kwartfinales
Plaats 9 t/m laatste plaats: in poulefase gestrande teams.
Om ranking van de derde t/m de laatste plaats te bepalen, wordt pér fase pér team het over
het gehele toernooi behaalde aantal wedstrijdpunten bij elkaar opgeteld, evenals het
doelsaldo over het gehele toernooi. Het team met een hoger aantal punten eindigt boven het
team met lager aantal punten.
Overige bepalingen:
25. Elke speler doet mee op eigen risico.
26. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het organisatiecomité.
27. De poule indeling wordt gebaseerd op de uitslag van het vorig jaar. We werken met
zogenaamde poulehoofden en poule-laatsten. De nummers 1 tot en met 3 óf 4, afhankelijk van
het aantal te formeren poules worden poulehoofd. De laatste 3 óf 4 van het vorig jaar
worden poule-laatsten. Zo proberen we een meer evenwichtige verdeling tussen de sterkere
en zwakkere teams van het afgelopen jaar te bewerkstelligen. De overige teams, inclusief
nieuwe teams, worden via loting toegevoegd. De loting zal in besloten kring plaatsvinden, maar
wel worden vastgelegd met behulp van camera.
28. De laatste jaren is er meer ruw spel en wangedrag geconstateerd. De commissie wil dit met
extra maatregelen inperken. De commissie zal e.e.a. voor aanvang van het toernooi aan leiders
en aanvoerders toelichten d.m.v. een “fair-play” instructie .
-

Tijdens de inschrijving moet ieder team een aanspreekpersoon (leider) en een
aanvoerder opgeven. Dit mag niet één en dezelfde persoon zijn.

-

Voorafgaand aan de eerste wedstrijd, moeten zowel aanspreekpersoon als aanvoerder
zich tegelijkertijd melden in de bestuurskamer.

-

De aanvoerder wordt een speciale aanvoerdersband aangereikt. Deze band is en blijft
eigendom van het organisatiecomité. Tevens wordt hem gewezen op fair play.

-

Indien de aanvoerder wordt gewisseld, zal de aanvoerdersband uitgewisseld moeten
worden.

-

Na de laatst gespeelde wedstrijd, dient de aanvoerdersband in de bestuurskamer te
worden ingeleverd.
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Familierelaties
eerste graad
• broer, zuster
• vader, moeder
• zoon, dochter
• partner / echtgenoot (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend)
• zwager, schoonzus (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend)
• partner niet-samenwonend (langer dan 5 jaar een aaneengesloten relatie)
tweede graad
• neef, nicht
• oom, tante
• aangetrouwde neef of nicht (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend)
• aangetrouwde oom of tante (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend)
derde graad
• achterneef, achternicht
• achteroom, achtertante
• aangetrouwde achterneef, achternicht (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend)
• aangetrouwde achteroom, achtertante (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend)

IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST DE FAMILIEVOETBALCOMMISSIE.
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