WEDSTRIJDREGLEMENT FINALEWEDSTRIJDEN
(deze worden gespeeld op vrijdag 24 juni vanaf 18.30 uur)
Per groep is er één wisselbeker te winnen, op de volgende wijze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In alle poules wordt een kleine competitie gespeeld door de nummers 1 van iedere afdeling.
Per groep is de winnaar van de wisselbeker de ploeg met de meeste wedstrijdpunten,
behaald in deze kleine competitie.
Bij een gelijk aantal punten telt het doelsaldo en als dit ook gelijk is volgen er strafworpen.
Strafworpen worden genomen door de spelers/sters van ieder team, die op dat moment aan de
wedstrijd deelnemen.
Wisselen van spelers/sters hierbij is niet toegestaan.
Na de eerste ronde strafworpen geen winnaar?
Opnieuw strafworpen via zgn. “golden goal” (zie reglement hieronder)
Alle wedstrijden duren 2x10 minuten, met 5 minuten tussen de wedstrijden.
Begin, wissel – en eindsignaal wordt aangegeven door het wedstrijdsecretariaat.

LET OP:
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
Aan alle wedstrijden wordt deelgenomen met een team van 4 jongens en 4 meisjes, kan hier
niet aan worden voldaan, dan mag hier van afgeweken worden. Echter dient er te allen tijde
minimaal 2 meisjes of 2 jongens te spelen.
Per wedstrijd mogen maximaal 4 spelers/sters worden gewisseld, dit alleen bij het
wisselsignaal. In principe wordt een jongen vervangen door een jongen en een meisje door
een meisje, zolang er maar aan de juiste verhouding jongens/meisjes wordt voldaan.
Er mogen géén spelers/sters wisselen van het ene vak naar het andere vak.
Er mogen géén spelers uit een hogere groep ingezet worden.
De school dient zelf voor afwijkende shirts/hesjes te zorgen indien een jongen als meisje speelt en
andersom. Dit is ook het geval indien een team moet spelen tegen een tegenstander in dezelfde kleur
shirts, het thuisspelende team zorgt dan voor een afwijkend shirt/hesje.

Strafworpreglement
Na eerste ronde strafworpen nog gelijk?
Nogmaals strafworpen, te nemen door dezelfde spelers/sters volgens “golden goal” principe:
Elke ploeg neemt 1 strafworp, degene die mist verliest. Dit gaat net zolang door totdat een
ploeg mist. LET OP: elke ploeg dient evenveel strafworpen te nemen.

Wij wensen jullie veel succes en bovenal een sportief toernooi met veel spelplezier.
Toernooiwerkgroep KV Furore

