
 

 

SPORTIEF REGLEMENT KOFLEXWERK SELECT CUP 2017 
 
 De deelnemende elftallen zijn ingedeeld per categorie bestaande uit: JO19, JO17, JO15 en JO13: 
 

JO19 JO17 JO15 JO13 
Blauw Geel ‘38/Jumbo  Blauw Geel ‘38/Jumbo  Blauw Geel ‘38/Jumbo  Blauw Geel ‘38/Jumbo  
OJC Rosmalen  JVC Cuijk  JVC Cuijk  JVC Cuijk  
SV TOP  UDI ’19  SV TOP  UDI ’19  
UDI ’19  VV Gemert  UDI ’19  VV Gemert  
 VV UNA  VV Gemert  VV UNA  
 ZSV  VV UNA   

 
Alle wedstrijden bij poules van minimaal 5 teams duren 20 minuten. Bij een poule van 4 teams, in dit geval de JO19 poule, 
duren de wedstrijden in de poulefase 30 minuten en in de finales van deze poule 2x 20 minuten. 
 
De nummers 1 en 2 van elke poule spelen tegen elkaar in de finale om de KOFLEXWERK SELECT CUP 2017. De nummers 3 
en 4 van de poule spelen om de 3de plaats en de nummers 5 spelen tegen elkaar om de 5de plaats. 
 
Bij een poule van 5 teams, zal de nummer 2 tegen de nummer 3 spelen voor een plek in de finale. Ook spelen de nummers 
4 en 5 van de poule tegen elkaar voor de 4de plaats. De nummer 1 in de poule speelt in de finale om de KOFLEXWERK 
SELECT CUP 2017 tegen winnaar van de beslissingswedstrijd tussen de nummer 2 en 3 van de poule. 
 
Bij een gelijke stand in de poule tussen 2 teams zal er in eerste instantie gekeken worden naar het onderlinge resultaat 
tussen de twee ploegen. Is het resultaat een gelijkspel dan wordt er gekeken naar het doelsaldo. Mocht deze ook gelijk zijn 
dan wordt er gekeken naar de meest gescoorde doelpunten. Als dit ook gelijk is zullen er tussen beide teams penalty’s 
worden genomen. Ieder team neemt 5 penalty’s, mocht hierna een gelijke stand zijn dan zal de penaltyreeks zich voortzetten 
tot er een beslissing valt. 
 
Mochten er 3 teams in alle gevallen gelijk eindigen in de poule, dan wordt het meest sportieve team vrijgeloot. De 
scheidsrechters beoordelen dit per wedstrijd.  
 
Bij een gelijke stand in de finales worden er direct penalty’s genomen. 
 
De wedstrijden worden geleid door neutrale scheidsrechters van de KNVB. Elk team zorgt ervoor dat zij geassisteerd worden 
door assistent-scheidsrechter. 
 
Een speler, die uit het veld wordt gestuurd (2 x geel, dan wel rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het 
toernooi geschorst. 
 
Tijdens het toernooi gelden de normale invallersbepalingen; per wedstrijd vijf veldspelers of vier veldspelers en een keeper. 
 
Alle elftallen zorgen ervoor dat ze 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd klaarstaan. Mocht een elftal niet op tijd op 
het veld aanwezig zijn zonder geldige reden, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd met een 3-0 uitslag. 
 
Mochten er teams zijn waarvan de kleur van de shirtjes niet genoeg afwijken, dan zorgt het team dat als eerst genoemd 
wordt voor reserveshirtjes.  
 
Het ‘thuisspelende’ team staat opgesteld aan de kant van de kantine. Het team dat als ‘uitspelende’ team wordt vermeld 
heeft de aftrap. 
 
Op dit toernooi is het reguliere reglement van de KNVB van toepassing, m.u.v. bovenstaande bepalingen. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lionel Saidjan, 06-43817033 of Michael Hendrick 06-57571371. 
Voor vragen tijdens de wedstrijden of kunt u terecht bij de veldcoördinatoren, voor EHBO kunt u terecht bij de EHBO post. 


