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De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels veldvoetbal van de KNVB; dit bv. met het oog op
gegeven kaarten, wissels, speeltijd etc.
De toernooicommissie streeft er naar dat elke vereniging minimaal één thuiswedstrijd speelt (zie
wedstrijdschema). De duels voor de tweede speelavond worden dan ook vastgesteld vanuit dit
standpunt.
Bij de diverse wedstrijden hoeft geen entree te worden betaald; wel mag de organiserende vereniging in
alle vrijheid een veldverloting organiseren.
De toernooicommissie maakt een toernooiposter; de thuisspelende vereniging zorgt voor de publiciteit
m.b.t. de eigen wedstrijd.
Alle teams / leiders dienen zich minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de
wedstrijdleiding van de thuisspelende ploeg.
Iedere vereniging levert voorafgaande aan de wedstrijd een lijst met namen van spelers en begeleiding
(voorzien van relatienummer) in bij de thuisspelende vereniging.
De thuisspelende vereniging draagt zorg (in overleg en in samenwerking met de scheidsrechter) voor het
correct invullen van het (blanco toegezonden) wedstrijdformulier.
De v.v. Westerwolde zorgt er voor dat er bij iedere wedstrijd een vertegenwoordiger van haar club
aanwezig is die na afloop het wedstrijdformulier weer meeneemt.
Spelers die in het seizoen 2016 / 2017 nog geen lid van de vereniging zijn, maar wel in het seizoen 2017/
2018, mogen aan deze (oefen)wedstrijden deelnemen.
De thuisspelende vereniging draagt zorg voor een goede ontvangst, een goed toegerust veld met
omheining, wedstrijdballen, kleedkamers en drinken in de rust.
De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters aangewezen door de COVS Oldambt en
Veenkoloniën; de deelnemende verenigingen zorgen zelf voor een assistent-scheidsrechter, behalve bij
de finale. Deze wordt geleid door een drietal neutrale (assistent)scheidsrechters.
De v.v. Westerwolde betaalt voor alle aangestelde scheidsrechters de wedstrijd- en reiskosten; dit
gebeurt in overleg met de COVS Oldambt en Veenkoloniën.
Bij een gelijkspel worden er direct na afloop van de wedstrijd vijf strafschoppen genomen (met
inachtneming van de KNVB-regels) om de winnaar vast te stellen.
Bij het krijgen van een rode kaart (ook middels twee keer geel) is de betreffende speler uitgesloten voor
de eerstvolgende wedstrijd binnen dit toernooi. Mocht deze rode kaart in de laatste wedstrijd worden
verkregen, dan heeft dit geen verdere consequenties.
Bij het verkrijgen van twee gele kaarten in verschillende wedstrijden binnen dit toernooi is de speler
voor de volgende wedstrijd uitgesloten.
Indien de clubkleuren van shirts, broeken en kousen van beide teams te weinig verschillen, speelt het
uitteam in een aangepast tenue.
Protesten tegen arbitrale beslissingen zijn niet mogelijk.
De toernooileiding neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, verlies en/of diefstal.
Door deelname verklaren de verenigingen zich akkoord met de regels van dit toernooi.
In zaken waar dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij de toernooileiding; deze beslissing is
bindend.
De toernooicommissie

