Reglementen Voetbal in Haarlem O-23 Cup 2018-2019

1. Deelname
1.1. Voetbalverenigingen - Deelname aan de Voetbal in Haarlem O-23 Cup is opengesteld voor alle
amateur voetbalverenigingen in Haarlem en omgeving. De bereidheid tot deelname kan worden
gemeld aan de organisatie van toernooi.
1.2. Spelers - De deelname voor het seizoen 2018-2019 is opengesteld voor spelers van de
deelnemende amateur voetbalverenigingen die geboren op of later dan 01-09-1995.
1.3. Dispensatie - Per wedstrijd mogen er 2 dispensatiespelers in actie komen die ouder zijn dan 23
jaar. Hier zit wel een leeftijdsgrens aan vast, want deze 2 spelers mogen niet eerder geboren zijn dan
01-09-1990.
2. Spelregels - De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB. De poulefase
wordt afgewerkt in de vorm van een halve competitie. Na de poulefase volgen kruisfinales. De laatste
ronde wordt afgewerkt in mei 2018 en de finale wederom tijdens onze Finaledag. De wedstrijden
staan onder leiding van KNVB geregistreerde scheidsrechters.
3. Organisatie - De organisatie van de wedstrijden is in handen van een toernooileiding, die
bijgestaan kan worden door een of meer assistenten. Elke deelnemende vereniging stelt een
contactpersoon aan. Hij of zij onderhoudt de contacten met de toernooileiding (Voetbal in Haarlem).
4. Competitieprogramma - Het toernooiprogramma wordt vastgesteld door de toernooileiding,
eventueel in overleg met de deelnemende verenigingen. Tenminste twee weken voor de aanvang
van de competitie stuurt de toernooileiding het voorlopige programma door naar de deelnemende
verenigingen. Verzoeken tot wijzigen kunnen gemeld worden aan de toernooileiding, echter dienen
mutaties eerst tussen trainers onderling besproken te worden.
5. Wedstrijden
5.1. Wedstrijdformulier – Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal wedstrijdformulier op het online
platform van ArbitrageOnline.
5.2. Identificatie – Digitale KNVB-spelerspassen of reguliere identiteitsbewijzen zullen (ook visueel)
voor de wedstrijd door de scheidsrechter worden gecontroleerd. Dat geldt zowel voor de spelers die
vanaf de aanvang aan de wedstrijd deelnemen als ook voor de reservespelers.
5.3. Wedstrijdregels – Gedurende het hele toernooi mogen tijdens de wedstrijden 5 spelers
doorlopend worden gewisseld.
5.4. Gelijke eindstand kruisfinales – Bij een gelijke stand na reguliere speeltijd, worden er direct
strafschoppen genomen als het KNVB-model. Eerst om en om 5 spelers van beide teams. Is er geen
beslissing gevallen, dan worden er één om één strafschoppen genomen tot er een winnaar bekend is.
5.5. Kleding - Indien beide teams dezelfde kleur shirt dragen, dan wisselt de thuisspelende
vereniging van kleur shirt.
5.6. Verplaatsen – Indien het wenselijk is een duel te verplaatsen, dan dienen de clubs dit eerst
onderling te regelen. Lukt dit niet, dan kan de competitieleiding bemiddelen. Lukt het niet om een
duel te spelen, dan wordt het veroorzakende team als verliezer gezien en wint het andere team
reglementair met 3-0.
5.7. Afgelasting - Bij afgelasting van een wedstrijd wordt de wedstrijd automatisch doorgeschoven
naar 7 dagen later. Mocht dit problemen opleveren, dan stelt de toernooileider in overleg met de
beide verenigingen een nieuwe speeldatum op.
Reglementen Voetbal in Haarlem O-23 Cup 2017-2018

6. Straffen - Ontoelaatbare overtredingen tijdens de wedstrijd worden bestraft met een gele of rode
kaart. Deze kaarten hebben de navolgende consequenties:
a. Gele kaart: De eerste gele kaart heeft nog geen gevolgen. Bij een derde gele kaart wordt de
betreffende speler geschorst voor één wedstrijd. Voor elke daaropvolgende gele kaart volgt
wederom een schorsing van één duel. Rode kaart: Bij een directe rode kaart wordt de betreffende
speler automatisch voor één wedstrijden geschorst.
7. Registratie en melding van gele en rode kaarten - Gele en rode kaarten worden door de arbiter
gemeld en geregistreerd door de toernooileiding. Gele kaarten worden niet gemeld aan de KNVB.
Voor rode kaarten wordt de volgende strategie gehanteerd:
a. Minder grove overtreding: Bij een minder grove overtreding wordt de rode kaart vermeld op het
wedstrijdformulier, maar niet doorgegeven aan de KNVB.
b. Grove overtreding / excessen: Een grove overtreding en geweld worden eveneens vermeld op het
wedstrijdformulier én doorgegeven aan de KNVB. De scheidsrechter beslist in welke categorie de
rode kaart valt en geeft dit door aan de toernooileiding. Zoals eerder gemeld houdt de
toernooileiding de registratie van de gele en rode kaarten bij.
8. Registratie doelpuntenmakers - Voetbal in Haarlem houdt topscorerslijst bij tijdens de O-23 Cup.
De speler die aan het einde van het seizoen de meeste doelpunten op zijn naam heeft staan,
ontvangt hiervoor een prijs. De doelpuntenmakers dienen daarom doorgegeven te worden aan de
toernooileiding.
9. Tot slot - In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. De
thuisspelende vereniging is bij iedere wedstrijd verantwoordelijk voor:
- de aanwezigheid van een papieren wedstrijdformulier
- het opsturen van het volledig ingevulde wedstrijdformulier
Voor het stellen van vragen kan contact opgenomen worden met de toernooileiding via 0627495384
of redactie@voetbalinhaarlem.nl.
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