Richtlijnen Voetbalkampioenschap van Heerlen 2015.
Speeldata
Vrijdag 31 juli, maandag 3 augustus, donderdag 6 augustus en finalewedstrijden op zondag 9
augustus 2015 bij FC Hoensbroek.
Er is op verzoek van de clubs voor deze speeldagen gekozen. Om het toernooi in anderhalve
week af te werken en te zorgen voor minimaal twee rustdagen tussen alle poule wedstrijden en
ook de finale wedstrijden. Weekend van 1 en 2 augustus is vrijgehouden op verzoek van de clubs.
Wedstrijden kunnen in onderling overleg worden verplaatst, mits beide ploegen meewerken en alle
poulewedstrijden gespeeld zijn voor de finaledag op zondag 9 augustus 2015.
Prijzen
Voor de nummers 1 tot en met 3 zijn er prijzen beschikbaar.
Poule wedstrijden
De poule wedstrijden duren 2 x 45 minuten. Bij gelijke stand na 90 minuten dienen er
strafschoppen te worden genomen conform KNVB reglement.
Thuiswedstrijden: een of twee
Of een club in een poule een of twee thuiswedstrijden speelt wordt bepaald door loting. Alleen in
poule A heeft Bekkerveld twee thuiswedstrijden vooraf gekregen omdat zij vorig seizoen drie
wedstrijden uit hebben gespeeld ivm zelf geen accommodatie.
Reglement
 Bij gelijke stand in een poule beslist het doelsaldo, is ook dit gelijk dan zal het resultaat van
het onderlinge duel cq strafschoppen series (bij gelijke stand) in het onderlinge duel
beslissend zijn. Ook bij Finale wedstrijden die gelijk eindigen worden strafschoppen
genomen.
 De thuisspelende club draagt zorg dat er voor elke wedstrijd wedstrijdformulieren worden
ingevuld en draagt ook zorg dat deze worden ingeleverd bij de contactpersoon van de
sectie voetbal. Spelerspassen controle is niet van toepassing omdat mogelijk nog niet alle
passen aanwezig zijn van nieuwe spelers. Ter verduidelijking willen wij ook nog
mededelen dat deze wedstrijden vriendschappelijk zijn en niet meetellen voor spelers die
nog een lopende schorsing in het nieuwe seizoen moeten uitzitten. Dus spelers die voor
KNVB competitie /bekerwedstrijden geschorst zijn mogen aan dit toernooi wel deelnemen.
 Wisselspelers> Maximaal 5 wisselspelers (doorlopend wisselen niet toegestaan) > alleen
doorlopend wisselen in overleg met tegenstander en scheidsrechter
Finale wedstrijden
De finales zijn zondag 9 augustus op de accommodatie van FC Hoensbroek.
De wedstrijdduur bedraagt 2 x 25 minuten met een pauze van 10 minuten.
Halve finale.
12.00 uur
winnaar poule A – winnaar poule B veld 1
nummer 2 poule A – winnaar poule C veld 2
3e /4e plaats
13.30 uur
verliezer 1 – verliezer 2 (veld 1)
Finale
14.45 uur

winnaar 1 – winnaar 2 (veld1)

Prijsuitreiking
Meteen na afloop van finale Prijsuitreiking
Draaiboek finalewedstrijden
Tijdens deze finalewedstrijden stelt FC Hoensbroek de bestuurskamer beschikbaar voor de
besturen van de vier finalisten en zal tevens de afvaardiging van de gemeente worden
opgevangen door afvaardiging van sectie voetbal en bestuur van organiserende vereniging.
FC Hoensbroek zal eveneens zorg dragen voor geluidsinstallatie bij prijsuitreiking en voor bij de
wedstrijden.

Entree
De sectie voetbal heeft besloten om bij alle wedstrijden geen entree te heffen.
Thuisspelende verenigingen kunnen wel een levensmiddelenmand in loterij brengen.
Scheidsrechters
De aanstelling van de scheidsrechters zal gebeuren door de sectie voetbal van de gemeente
Heerlen via de scheidsrechtersvereniging voor alle wedstrijden, dus poulewedstrijden en
finalewedstrijden. Overige clubs behoeven dus verder geen actie te ondernemen.
Wordt geschoven in een wedstrijddag of aanvangstijdstip dan niet vergeten dit te melden aan de
contactpersoon zodat hij de scheidsrechter hierover kan informeren.
De thuisspelende clubs en organiserende club van de finales betalen op de toernooidagen de
declaraties aan de scheidsrechters. Deze kunnen niet meer gedeclareerd worden bij de sectie
voetbal. Dit is door de clubs zelf besloten tijdens het sectie overleg.
Fair Play Cup
Naast de wisselbeker zal na afloop van de finale ook de Fair Play Cup worden uitgereikt aan de
winnende clubs van het afgelopen seizoen.
Eindstand seizoen 2014-2015
1. Eikenderveld
2. Bekkerveld
3. EHC Heuts
Winnaars periode:
1e periode Passart VKC ,
2e periode Sporting Heerlen (na loting)
3e periode Eikenderveld. .
Dank aan Bert Senden van Passart VKC voor de zorgvuldige organisatie hiervan.
Contactpersoon
Uiteraard kunnen de deelnemende en organiserende clubs bij onduidelijkheden met hun vragen
terecht bij het secretariaat van de sectie voetbal en/of bij de contactpersoon voor het Heerlens
Voetbal Kampioenschap.
Contactpersoon Heerlens Kampioenschap Sectie voetbal Gemeente Heerlen
Jos Op ’t Eijnde 06 1001 7082

jos.opteijnde@planet.nl

