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1. Deelname staat open voor JO19- t/m JO7-spelers. Leeftijdsgrenzen volgens de geldende KNVB
reglementen.
2. Uitsluitend spelers die op de toernooidag gerechtigd zijn deel te nemen aan bindende wedstrijden
voor hun vereniging zijn voor het toernooi speelgerechtigd.
3. Blijkt een team te zijn uitgekomen met een of meer ongerechtigde spelers, dan dienen eventueel
gewonnen prijzen ongebruikt aan de organiserende vereniging worden teruggegeven.
4a. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 (JO19-, JO17-, JO15- en JO13-teams), € 12,50 (JO11- en JO9teams) en € 10,00 (JO7-teams) per deelnemend team.
4b. Indien een ingeschreven team niet komt opdagen of het toernooi voortijdig verlaat is het een
boete van € 50,00 verschuldigd aan de jeugdafdeling van SV Hulsberg. Bovendien worden alle
gespeelde wedstrijden omgezet in een 0 - 3 verlies.
5. De wedstrijden worden gespeeld volgens reglementen van de KNVB en staan onder leiding van
scheidsrechters en/of jeugdleiders, tegen wiens beslissingen geen protest mogelijk is. Indien er voor
een wedstrijd geen scheidsrechter beschikbaar is, is een leider van het team dat als eerste genoemd
staat op het wedstrijdschema de scheidsrechter. Teams kunnen onderling hierover andere afspraken
maken.
6. Bij de JO13-, JO15-, JO17- en JO19-teams verzorgen de deelnemende teams zelf een grensrechter.
7. Bij de JO11- en JO9-teams zal worden gespeeld met zeventallen, de JO7 teams spelen met 4-tal
zonder keeper. De JO13-, JO15-, JO17- en JO19-teams spelen met elftallen.
8. Voor alle teams geldt dat zij een half uur voor aanvang van hun eerste poulewedstrijd aanwezig
dienen te zijn en zich hebben aangemeld bij het toernooisecretariaat. (Denk aan eventuele
parkeerproblemen).
9. De deelnemende verenigingen zijn verplicht voor de aanvang van het toernooi zich aan te melden
bij het toernooisecretariaat hetgeen ondergebracht is in de kantine. Verder dient men een formulier
(alleen JO19-, JO17-, JO15-, JO13-teams) in te leveren met daarop de namen van ten hoogste 16
spelers en de lidnummers. Tevens dient het inschrijfgeld voor de aanvang van het toernooi of ter
plaatste te zijn voldaan. Een kwitantie wordt verstrekt bij contante betaling.
10. Elke deelnemende vereniging is verplicht een reserve tenue mee te nemen. Indien voor aanvang
van de wedstrijd naar oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig
verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur. De
organisatie stelt tevens hesjes beschikbaar.
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11a. De toernooiorganisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. verwondingen,
beschadigingen en/of diefstal c.q. zoekraken van eigendommen. Beschadigingen en dergelijke komen
voor rekening van diegenen die de schade veroorzaken. Elke deelnemer dient verplicht verzekerd te
zijn in de ruimste zin van het woord (in geval van calamiteiten, ongevallen, diefstal etc). Alle schades
moeten onmiddellijk gemeld worden.
11b. SV Hulsberg is noch aansprakelijk voor beschadigingen, vermissingen van goederen van
deelnemers noch voor de kosten van een team vanwege afgelasting van het toernooi ten gevolge
van slechte weersomstandigheden of andere calamiteiten.
11c. Men wordt verzocht, gezien de beperkte kleedkamervoorzieningen rekening te houden met
elkaar en sporttassen mee te nemen naar de velden. Aangezien de kleedlokalen gedurende het
toernooi niet altijd kunnen worden afgesloten, aanvaardt de organiserende vereniging SV Hulsberg
geen enkele verantwoording voor zoekgeraakte en/of beschadigde voorwerpen.
12. Het is niet toegestaan glaswerk buiten de kantine mee te nemen.
13. Er mag niet gerookt worden op het kunstgrasveld.
14. Indien de spelers van een team een wedstrijd hebben gespeeld op een grasveld, dienen ze
voordat ze het kunstgrasveld betreden het schoeisel goed schoon te maken. Hiervoor zijn borstels
beschikbaar. Bij de hoofdentreé van het kunstgrasveld staat tevens een compressor.
15. SV Hulsberg stelt aan de deelnemende verenigingen geen ballen ter beschikking om in te
trappen. Het is niet toegestaan om langs een wedstrijdveld balletje te trappen.
16a. Tijdsduur van wedstrijden voor JO19-, JO17- en JO15-teams zijn 20 minuten, voor JO13-teams
zijn dit 15 minuten en voor JO11-, JO9- en JO7-teams zijn dit 12 minuten.
16b. Het beginsignaal zal elke wedstrijdronde centraal volgen via het toernooisecretariaat.
16c. Bij de JO11-, JO9- en JO7-toernooien is het centrale eindsignaal van het toernooisecretariaat
leidend. Bij de JO19-, JO17-, JO15- en JO13-toernooien geeft het toernooisecretariaat een signaal
zodra de reguliere speeltijd is verstreken. De scheidsrechter bepaalt ten alle tijden het definitieve
eindsignaal.
17. Ieder team dient vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn. De
op het programma eerstgenoemde vereniging zal de aftrap hebben.
18a. Bij gelijke stand in de poule beslist het doelsaldo, dan het meeste aantal doelpunten voor, is ook
dit gelijk dan dienen strafschoppen de beslissing te brengen. Bij JO7- t/m JO11-teams 3
strafschoppen en bij JO13- t/m JO19-teams 5 strafschoppen. Is daarna de stand nog gelijk dan wordt
er beurtelings een strafschop genomen totdat er een beslissing valt.
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18b. Mochten de finalewedstrijden een gelijkspel opleveren dan wordt door ieder team, bij JO7-,
JO9- t/m JO11-teams 3 strafschoppen en bij JO13- t/m JO17-teams 5 strafschoppen genomen. Is
daarna de stand nog gelijk dan wordt er beurtelings een strafschop genomen totdat er een beslissing
valt.
18c. Bij JO9-teams "Fair-Play" gelden eveneens de regels van de KNVB. Kinderen beslissen zelf over
spelsituaties, er is geen scheidsrechter aanwezig. Trainers begeleiden het spel samen vanuit de
coachzone. De coördinatoren van SV Hulsberg houden op afstand toezicht en geven eindstanden
door aan het toernooisecretariaat. Winst, gelijk en verlies wordt verwerkt met de scores 1-0, 1-1 en
0-1. Bij gelijke stand in de poule volgen direct strafschoppen om de beslissing te brengen. Bij JO9
Fair-Play-teams zijn dit 3 strafschoppen. Is daarna de stand nog gelijk dan wordt er beurtelings een
strafschop genomen totdat er een beslissing valt.
19. Spelers kunnen bij kleine overtredingen voor 3 dan wel 5 minuten (gele kaart) van het veld
gestuurd worden.
Een speler met een rode kaart mag de eerstvolgende wedstrijd niet meedoen. Hij mag echter wel in
de volgende wedstrijd worden vervangen. In zwaarwegende gevallen kan de betreffende speler door
de toernooiorganisatie uitgesloten worden voor de rest van het toernooi. In de volgende wedstrijden
mag men hem/haar wel vervangen. Tegen de beslissingen van de toernooiorganisatie is geen protest
mogelijk.
20. Bij schuld door staken wordt het resultaat van de betreffende vereniging omgezet in een
0 - 3 verlies. Indien volgens de scheidsrechter beiden schuldig zijn geldt de stand zoals die op het
moment van staken als eindstand.
21. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de toernooiorganisatie. Tegen de
beslissingen van de toernooiorganisatie is geen protest mogelijk.
22. Akkoordverklaring:
Door deelname aan de jeugdtoernooien van SV Hulsberg verklaren trainers en (bege)leiders akkoord
te zijn met de bepalingen in dit reglement.

