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SV Brandevoort

Sportpark Brandevoort
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InDELING KLEEDLOKALEN

VERENIGING KLEEDLOKAAL

SV Brandevoort 1 & 2

SC Helmondia 3

Mulo 4

Rood Wit ‘62 5

Stiphout Vooruit 6

Sportclub Oranje Zwart 7

Scheidsrechters 11 & 12
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SCHEMA POULE
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REGLEMENT

1. Aanwezigheid 
Alle teams worden om 9:15 uur in de 
kantine verwacht voor de opening van 
het Zilveren Helm toernooi. Aanvangstijd 
van het toernooi is 10.00 uur, de prijs-
uitreiking is om 17.00 uur gepland. De 
teams dienen uiterlijk 5 minuten voor 
aanvang van hun wedstrijd gereed te 
staan bij hun speelveld. 

2. Spelers 
Speelgerechtigd aan het toernooi zijn 
alle spelers die lid zijn van de KNVB 
en speelgerechtigd zijn voor het spelen 
in een seniorencompetitie. Spelers die 
nog een schorsing hebben binnen de 
KNVB zijn uitgesloten van deelname. In 
verband met de overschrijvingstermijn 
is het wel toegestaan spelers te laten 
meespelen die in het afgelopen seizoen 
of het komende seizoen uitkomen voor 
uw vereniging. 

3. Wedstrijdbepalingen 
De speeltijd is 30 minuten, alleen voor 
het nemen van een strafschop mag de 
speelduur worden verlengd. Er wordt 
niet getost: de eerstgenoemde ploeg 
heeft doelkeus, de andere ploeg trapt 
af. Tussen de wedstrijden zit 10 minuten 
rust en wisseltijd. 

4. Wedstrijdleiding 
De leiding van de wedstrijden is in 
handen van KNVB scheidsrechters. Elk 
team dient zelf zorg te dragen voor een 
assistent-scheidsrechter. Het begin- en 
eindsignaal geeft de scheidsrechter. 

5. Kleding 
Iedere deelnemende vereniging dient 
voor reservekleding te zorgen. De in het 
wedstrijdprogramma als eerst genoemde 
vereniging dient op verzoek in de reserve-
kleding te spelen. 

6. Puntentelling 
Er wordt gespeeld in één poule van zes 
ploegen. Binnen de poule wordt een halve 
competitie afgewerkt. De eindstand van 
deze poule en dus het toernooi wordt 
bepaald door onderstaande volgorde: 
 
• het aantal punten 
• het doelsaldo 
•  het team met de meest gescoorde 

doelpunten 
• het onderlinge resultaat 
• een strafschoppenserie* 

* Een strafschoppenserie moet worden 
genomen met de hierna genoemde voor-
waarden: 
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1.  In beginsel nemen beide partijen vijf 
strafschoppen.

2.  De strafschoppen worden om en om 
genomen.

3.  De strafschoppenserie zal niet worden 
voortgezet, zodra een partij een 
aantal doelpunten heeft gemaakt, 
dat door de andere partij niet meer 
kan worden bereikt.

4.  Nadat elke partij vijf strafschoppen 
heeft genomen en beide een 
gelijk aantal of geen doelpunten 
heeft gemaakt, wordt de straf-
schoppenserie in dezelfde volgorde 
voortgezet. De partij die een doel-
punt meer heeft gemaakt dan de 
andere partij, nadat elke partij een 
gelijk aantal strafschoppen heeft 
genomen, is de winnaar.

7. Disciplinaire straffen 
Een speler die een gele kaart ontvangt, 
wordt genoteerd en gemeld bij de toer-
nooileiding. Een tweede gele kaart 
betekent een rode kaart en uitsluiting 
voor de rest van die wedstrijd en de 
eerst volgende wedstrijd. Een rode kaart 
betekent uitsluiting voor de rest van die 
wedstrijd en minimaal voor de eerst-
volgende wedstrijd. Afhankelijk van de 
ernst van de overtreding kan de toernooi-
commissie in overleg met de scheidsrechter 
een zwaardere sanctie opleggen. 

8. Overige bepalingen 
•  Het is niet toegestaan om het 

kunstgrasveld te betreden met 
ijzeren noppen. Bovendien is het 
niet toegestaan kauwgom of andere 
etenswaren op het kunstgras achter 
te laten

•  Toeschouwers moeten ten alle tijden 
buiten de afrastering blijven. Het is 
niet toegestaan om glaswerk buiten 
de kantine mee te nemen, gebruik 
hiervoor plastic bekers

•  Er wordt gespeeld volgens de 
spelregels van de KNVB

•  Tijdens elke wedstrijd mag er 
3x worden gewisseld, hetzij niet 
doorlopend

•  Elke vereniging dient zelf 
intrapballen te verzorgen, er worden 
door SV Brandevoort geen ballen 
uitgeleend, met uitzondering van de 
wedstrijdballen 

•  Er zijn sleutels voor de kleedlokalen 
voor handen, deze zijn opvraagbaar 
bij het wedstrijdsecretariaat

•  SV Brandevoort sluit alle aan-
sprakelijk heid uit voor schade 
ondervonden tijdens of na het 
toernooi. 

IN GEVALLEN WAARIN DIT 
REGLEMENT NIET VOORZIET 
BESLIST DE TOERNOOILEIDING
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