
 

  

  
  

  

            REGLEMENT Groene Ster Jeugdtoernooi  

  

  

1. Deelname staat open voor JO19  t/m Mini JO7 spelers(A1 t/m Mini F). Leeftijdsgrenzen 

volgens de geldende KNVB reglementen.  

2. Uitsluitend spelers die op de toernooi dag gerechtigd zijn deel te nemen aan  bindende 

wedstrijden voor hun vereniging zijn voor het toernooi speelgerechtigd.  

3. De wedstrijden worden gespeeld volgens reglementen van de KNVB en staan onder leiding 

van KNVB scheidsrechters en/of jeugdleiders, tegen wier beslissingen geen protest mogelijk 

is.  

4. Een definitief uit het veld gezonden speler is voor verdere deelname aan dit toernooi 

uitgesloten. Hij mag echter wel in de volgende wedstrijden worden vervangen. Een tijdstraf 

voor een speler/speelster bedraagt 3 minuten.   

 Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00 (JO-19 t/m JO-13 en MO-15 en MO-13) /  € 10.00 (JO-8 / 

JO-9 / JO11 en MO-11)  en € 7,00 (JO-7 mini F-teams)  per deelnemend team. Indien een 

ingeschreven team niet opkomt dan wordt een boete van € 25,00 in rekening van de 

betreffende vereniging gebracht.  

5. Blijkt een team te zijn uitgekomen met een of meer on-gerechtigde spelers, dan dienen 

eventueel gewonnen prijzen onverwijld aan de organiserende vereniging worden 

teruggegeven.  

6. De deelnemende verenigingen zijn verplicht voor de aanvang van het toernooi zich aan te 

melden bij het toernooisecretariaat hetgeen ondergebracht is in de bestuurskamer. Verder dient 

men een formulier in te leveren met daarop de namen van ten hoogste 18 spelers en de 

lidnummers. Tevens dient het in schrijfgeld voor de aanvang van het toernooi of ter plaatste te 

zijn voldaan.   

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

de organiserende vereniging Groene Ster geen enkele verantwoording voor zoekgeraakte en/of 

beschadigde voorwerpen.  

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

De op het programma eerstgenoemde vereniging zal de aftrap hebben.   

9. Bij gelijke stand in de poule beslist het doelsaldo, is ook dit gelijk dan bepaalt het aantal voor 

doelpunten de winnaar, is dit ook gelijk  dan bepaalt het onderlinge resultaat de winnaar en is 

er dan nog geen beslissing gevallen worden er 5 strafschoppen genomen.  

10. Vanaf  de JO13 / D-teams spelen de teams elftallen.  

11. Vanaf de JO13 / D-teams verzorgen de deelnemende teams een grensrechter.  

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding in 

overeenstemming met de geldende KNVB regels.  

  

  

  

   

 

   
 
            


