Reglement "Sp. Daarle 4 tegen 4 Toernooi 2019"
Wedstrijdduur:

Voorronden
= 10 min.
Achtste finale = 10 min.
Finale

N.B.

Kwart finale = 10 min.
Halve finale = 10 min.

= 2x10 min. (wisselen van helft)

1964

2019
2019

Het spelen gebeurt onafgebroken; er wordt dus niet gewisseld v. helft, m.u.v. de finales

* De eerstgenoemde teams verdedigen het doel aan de kant v/h clubhuis en trappen tevens af.
* De aftrap gebeurt op het midden van het veld.
* Een speelveld bestaat uit ca. 1/4 deel van een normaal veld, met daarop twee gelijkwaardige
doeltjes. Voor de doeltjes is een halve circel getrokken, waarin men niet verdedigen mag.
Wordt dit wel gedaan, dan wordt dit bestraft met een strafschop vanaf de penaltystip zonder
doelverdediger. Een strafschop dient inéénkeer genomen te worden en te zitten. Na een
genomen strafschop komt de bal altijd weer in het bezit van de verdedigende partij.
* Bij de herenteams mag per wedstrijd één keer gewisseld worden. In de herenfinale mag één
speler per helft gewisseld worden. Bij de dames mag doorlopend gewisseld worden.
Wisselen op aangeven van de scheidsrechter ter plaatse van de middellijn v/h veld !!
* Een bal over de zij- en achterlijn wordt ingetrapt. Uit een intrap kan niet direkt gescoord
worden.
* Harde overtredingen worden niet toegestaan; doet men dit wel, dan wordt degene uitgesloten
voor de desbetreffende wedstrijd. Deze persoon mag niet vervangen worden. Bij herhaling geldt
uitsluiting van het verdere toernooi. Dit geldt ook bij spugen, slaan en (na)trappen.
* De scheidsrechter beslist !! Er kan niet geprotesteerd worden.
* Bij dit toernooi bestaat géén buitenspel.
* Bij de heren gaan, na de voorronden, de eerste twee van iedere poule door.
Bij de dames gaan de eerste vier plaatsen door.
Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo. Als deze hetzelfde is, dan de uitslag van de
onderlinge wedstrijd en als deze ook gelijk is, gaat het team met de minste tegendoelpunten
door.
* De achtste, kwart en de halve finale bestaat uit het K.O. systeem; wie verliest valt af.
* Bij gelijk spel vanaf de achtste finale, worden er 4 strafschoppen genomen op een klein doel,
zonder keeper. Is er na de serie van 4 strafschoppen nog geen winnaar, dan wordt er net zolang
doorgegaan tot er een beslissing is gevallen.
* Alle wedstrijden worden door een signaal aangegeven (begin en eind van de wedstrijd).
* Ieder team dient zelf te zorgen voor (reserve) shirts.
* Een speler/speelster mag in principe slechts uitkomen voor 1 team. Mocht een team echter om
wat voor reden ook in de problemen komen (b.v. blessures), dan dient men de organisatie
hiervan in kennis te stellen en kan in overleg met de organisatie besloten worden een
speler/speelster van een ander team mee te laten spelen.
* In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
* Iedere speler/speelster doet mee op eigen risico. Sportclub Daarle en de organisatie kunnen
niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken, diefstal, schade, etc.

Veel plezier !!

