
 

 

Reglement TEC C Toernooi 14 mei 2016 

1. Kleedkamers worden gedeeld door meerdere teams en worden niet afgesloten. Je mag je 

spullen laten liggen (indien niet anders is aangegeven) maar dat is uiteraard op eigen 

risico. 

2. TEC is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van voorwerpen of opgelopen 

letsel buiten of tijdens de wedstrijden op ons sportcomplex 

3. Alle teams zorgen voor hesjes of uit tenues. Indien dit nodig wordt geacht door de 

scheidsrechter draagt het tweede genoemde team de hesjes of uit-tenue. 

4. Alle teams zorgen zelf voor een grensrechter. 

5. Teams dienen 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn.  

6. Als een team niet op een wedstrijd verschijnt heeft de tegenpartij gewonnen met 3-0. 

7. De wedstrijden beginnen precies op tijd en worden op het aangekondigde tijdstip 

afgeblazen. Wedstrijden duren maximaal 20 minuten. Er wordt geen extra tijd gespeeld. 

NB: als het signaal valt in een vrije trap, corner of penalty zal deze niet meer worden 

genomen. 

8. Het eerstgenoemde team heeft de aftrap 

9. De wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB regels die voor de betreffende 

leeftijdscategorie van kracht zijn. Er kunnen geen protesten worden ingediend. 

10. De eindstand wordt opgemaakt via de gebruikelijke KNVB regeling. Voor de eindstand is 

bepalend (in deze volgorde) : aantal winstpunten, doelsaldo, onderling resultaat, loting 

11. Er zijn bekers voor alle deelnemende teams en een speciale beker voor de winnaar van de 

Sportiviteitprijs (zie onder) 

12. Wilt u zo vriendelijk zijn de kleedkamers na afloop schoon en droog achter te laten? 

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicoördinatie. 

Sportiviteitprijs 

Aan het eind van iedere wedstrijd geeft de scheidsrechter aan beide teams een cijfer 

tussen 5 en 9 voor sportiviteit. Hij houdt daarbij rekening met (onderlinge) gedragingen 

van spelers, overtredingen en communicatie met de scheidsrechter. Het team dat na alle 

gespeelde wedstrijden gemiddeld de hoogste score heeft wint de sportiviteitprijs. 


