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1.  Deelname aan dit toernooi staat alleen open voor dames. De leeftijdsgrenzen zijn volgens de 

geldende KNVB-reglementen. 

2. Het toernooi zal plaatsvinden op vrijdag 4 september 2015. Uitsluitend speelsters die op de 

toernooidag gerechtigd zijn deel te nemen aan bindende wedstrijden voor hun vereniging zijn voor 

dit toernooi speelgerechtigd. 

3. Deelname aan het toernooi bedraagt € 15,-- per team. Indien een ingeschreven team niet komt 

opdagen of zich tijdens het toernooi terugtrekt van deelname dan vervalt het inschrijfgeld aan de 

organiserende vereniging. 

4. De wedstrijden worden gespeeld volgens KNVB-reglementen en staan onder leiding van KNVB-

scheidsrechters en/of verenigingsscheidsrechters. Tegen beslissingen van de scheidsrechter is 

geen beroep mogelijk. 

5. De deelnemende verenigingen zijn verplicht zich, vóór aanvang van het toernooi (45 miniten)  te 

melden bij het toernooisecretariaat. Dit secretariaat is ondergebracht in/nabij de bestuurskamer. 

      De elftalleider dient een formulier in te leveren met daarop de namen (volledige voornaam en 

familienaam) van ten hoogste 20 speelsters plus de daarbij behorende lidnummers.  

6. Iedere vereniging is verplicht om naast de gebruikelijke shirts een stel reserveshirts met 

afwijkende kleuren mee te nemen. Het als tweede genoemde team dient, indien noodzakelijk, van 

shirts te wisselen. 

7 In geval van een rode kaart is de betreffende speelster van de betreffende wedstrijd uitgesloten 

en automatisch voor de daaropvolgende eerste wedstrijd geschorst.  

 In geval van een gele kaart wordt een straftijd van 5 minuten toegepast. Gedurende deze tijd is 

vervanging van de betreffende speelster niet mogelijk. 

8. Blijkt een team te zijn uitgekomen met een of meer ongerechtigde spelers, dan dienen eventueel 

gewonnen prijzen onverwijld aan de organiserende vereniging te worden teruggegeven.  

9. Aangezien de kleedlokalen gedurende het toernooi niet altijd kunnen worden afgesloten, aanvaardt 

Groene Ster geen enkele verantwoording voor gestolen, zoekgeraakte en/of beschadigde 

eigendommen. 

10. Ieder team dient vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. De op 

het programma eerstgenoemde vereniging heeft veldhelftkeuze. Het andere team heeft de 

aftrap. De wedstrijdduur van de wedstrijden staat aangegeven op het programma. Er wordt niet 

gewisseld van speelhelft. 

11. Een overwinning in de poulefase levert drie punten op, een gelijkspel levert een punt op conform de 

KNVB-reglementen. 

12. Bij een gelijke rangschikking in de eindstand van de poulefase beslist het doelsaldo. Is het 

doelsaldo gelijk dan bepaalt de onderling gespeelde wedstrijd. Indien hieruit geen beslissing valt 

dan is het aantal door de betreffende teams gescoorde doelpunten doorslaggevend. Indien ook dan 

geen beslissing valt dan dienen strafschoppen de beslissing te brengen conform de KNVB-

reglementen. 

13. Indien een wedstrijd ná de poulefase gelijk eindigt dan dienen strafschoppen de beslissing te 

brengen conform de KNVB-reglementen, 

 

 

 

 

 



14.  In de halve-finaleronde worden de volgende wedstrijden gespeeld: 

1e halve finalewedstrijd: tweede poule A tegen de winnaar van poule B; 

2e halve finalewedstrijd: winnaar poule C tegen de winnaar van poule A. 

15. De finale wordt gespeeld tussen de winnaars van de 1e en 2e halve-finalewedstrijd.  

16. De verliezers van de beide halve-finalewedstrijden spelen om de derde en vierde plaats. 

17. Indien een team zich tijdens de poulefase van het toernooi terugtrekt dan verliest het 

betreffende team alle nog te spelen wedstrijden in de poule met 1-0.  

18. De behaalde prijzen worden onmiddellijk na afloop van de finale uitgereikt. Er zijn bekers voor de 

teams die eindigen op plaats 1 t/m 4. De winnaar ontvangt tevens een wisselbeker. Alle overige 

deelnemende teams ontvangen een herinneringsbeker.  

19. Het winnende team i.c. de winnende vereniging draagt er tevens zorg voor dat deze wisselbeker 

vóór de editie van volgend jaar wordt ingeleverd bij de organiserende vereniging.  

20. De vaststelling van de individuele prijzen zoals speelster van het toernooi en doelvrouw van het 

toernooi berust bij de toernooileiding. 

21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. 

22. De organisatie behoudt zich het recht voor bij onvoorziene (weers-) omstandigheden, het niet 

komen opdagen en/of het terugtrekken van teams, het speelschema van het toernooi te wijzigen.  

 

 


