
TURNIERBESTIMMUNGEN NIEDERRHEIN-TROPHY 2023 - DUTCH 

 

 

1. Reglement  

De organisator van het toernooi heeft van de FVN (Voetbalbond Niederrhein) de nodige 

toestemming gekregen om het toernooi te houden. De wedstrijden zullen worden gespeeld 

in overeenstemming met de reglementen van de "International Football Association Board" 

van de FIFA en de statuten van de FVN, behalve waar specifiek vermeld in dit 

toernooireglement. De organisator van het toernooi benoemt een toernooicommissie die 

verantwoordelijk is voor het algemene verloop van het toernooi. 

 

2. Scheidsrechters/spelerslijst 

De wedstrijden zullen worden geofficialiseerd door bij de FVN aangesloten scheidsrechters. 

Elk team moet één persoon voorzien om als grensrechter op te treden. Deze grensrechter 

blijft gedurende de gehele wedstrijd aan dezelfde kant staan. Hij mag geen buitenspel 

aangeven. De spelerslijsten moeten door alle teams worden ingevuld voor de eerste wedstrijd 

op zaterdag en zijn dan geldig tot het einde van het toernooi. Alle spelers moeten in het bezit 

zijn van een officiële spelerspas die te allen tijde moet worden getoond. 

 

3. Teams/teammanagers  

Alleen teams die toestemming hebben gekregen van hun voetbalbond mogen deelnemen aan 

dit toernooi. Dezelfde speler mag slechts in één team spelen gedurende het gehele toernooi. 

Elk team moet begeleid worden door een teamleider of coach die ouder is dan 18 jaar. Hun 

naam, adres en geboortedatum moeten op de spelerslijst worden vermeld. De 

teamleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, niet alleen op het 

sportterrein, maar ook op alle andere plaatsen waar de deelnemers verblijven.  

 

4. Categorieën/uitzonderingen  

Een speler mag in een leeftijdscategorie spelen als hij/zij geboren is op of na 1 januari van het 

jaar waarin die leeftijd wordt bereikt. Als meisjes in de teams spelen, mogen zij één jaar ouder 

zijn dan de jongens. In verband met verschillende sluitingsdata van verschillende nationale 

voetbalbonden staat de organisator de volgende uitzonderingen toe:  

     

   - Teams uit Denemarken: 2 spelers geboren op/na 01.07. van het voorgaande jaar. 

 

5. Shirt  

Elke club brengt een reserveset shirts mee (duidelijk verschillend van de clubkleuren). Als de 

scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd beslist dat de truien van de teams sterk op 

elkaar lijken, moet de eerstgenoemde club in het reservetrui spelen.  

 

6. Wedstrijdduur  

Alle wedstrijden: 1 x 25 min  

 

 

 



7. Wedstrijdprocedure/wissels  

In de categorieën U15, U17 en U19 zijn 5 spelerswissels per wedstrijd toegestaan. Een 

gewisselde speler mag in dezelfde wedstrijd opnieuw gewisseld worden. In de categorieën 

U11, U12 en U13 is het aantal wissels tijdens de wedstrijd onbeperkt. Het wisselen van spelers 

vindt alleen plaats tijdens spelonderbrekingen en moet worden toegestaan door de 

scheidsrechter.  

 

Voor de categorieën die op een half veld spelen, moeten de volgende regels in acht worden 

genomen (U11, U12 en U13):  

 

- Buitenspelregel: Buitenspel vanaf de middenlijn.  

- Bal terug naar keeper niet toegestaan  

- Keeperstrap met voet niet toegestaan  

- Penalty: Elke overtreding in het strafschopgebied wordt bestraft met een strafschop.  

 

8. Klassement van groepswedstrijden/kwalificatiewedstrijden 

Het klassement wordt bepaald aan de hand van het aantal gescoorde punten. De punten 

worden als volgt toegekend:  

 

- Overwinning: 3 punten  

- Gelijkspel: 1 punt 

- Nederlaag: 0 punten 

 

Indien aan het einde van de groepsfase meerdere ploegen op punten gelijk staan, wordt de 

ranglijst als volgt bepaald:  

 

1. doelsaldo  

2. meer gescoorde doelpunten 

3. resultaat van de directe ontmoeting 

 

Als deze drie regels de teams niet kunnen scheiden, vindt een penalty shoot-out plaats.  

 

Tussentijdse/Finale wedstrijden: Bij een gelijkspel in de tussenronde of finalewedstrijden vindt 

een penalty shoot-out plaats. Er worden dan drie strafschoppen per team genomen. Bij een 

volgend gelijkspel na de 3e strafschop van elk team, wordt er nog een strafschop van elk team 

genomen totdat er een winnaar is.  

 

9. Disciplinaire maatregelen 

Als een speler uit het veld is gezonden of een waarschuwing heeft gekregen, zal de 

scheidsrechter de toernooileiding onmiddellijk na de wedstrijd informeren. Een speler die uit 

het veld is gezonden of twee officiële waarschuwingen heeft gekregen, zal voor de volgende 

wedstrijd worden geschorst. Alle rapporten betreffende wangedrag worden door de 

toernooiorganisator naar de nationale voetbalbond gestuurd, die deze rapporten doorgeeft 

aan de relevante andere nationale bonden.  

 



In groepswedstrijden kunnen de resultaten van een team ongeldig worden verklaard indien 

 

- het betrokken team heeft gespeeld met een speler die niet speelgerechtigd is 

- de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken wegens wangedrag van de spelers van het  

  betrokken team van het betrokken team 

 

10. Te laat komen/verlaten 

Als een team 10 minuten na het officiële begin van de wedstrijd niet komt opdagen voor de 

wedstrijd of zich niet meldt bij de scheidsrechter, wordt het gerapporteerd als een afvallend 

team. Als een team een tweede keer toegeeft, wordt het definitief uitgesloten van het 

toernooi. In het geval dat een team toegeeft, zullen de wedstrijden als volgt gescoord worden 

om de rangschikking van de groep te bepalen: 

 

- de tegenstander van het team dat opgaf wordt bepaald als winnaar van de wedstrijd en  

  wint met 3:0 - dit team krijgt dus 3 punten. 

- In geval van opgave van een team tijdens de tussen-, halve- en finalewedstrijden  

  finale, verliest het betrokken team automatisch de wedstrijd met 0:3. 

 

11. Beroep  

Beroep met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechter is niet mogelijk. Beroep met 

betrekking tot andere zaken moet door de teamleider of coach uiterlijk 15 minuten na de 

wedstrijd schriftelijk worden ingediend bij de toernooileiding. De toernooicommissie beslist 

ook over zaken die niet in het toernooireglement zijn opgenomen. De beslissingen van de 

toernooicommissie zijn bindend.  

 

12. Wedstrijdschema 

De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden het 

wedstrijdschema te wijzigen.  

 

13. Aansprakelijkheid  

De deelnemende clubs en teams zijn verantwoordelijk voor een adequate verzekering van hun 

spelers. De organisator en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en 

schade aan eigendommen of het verlies van bezittingen van de deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerbusch/Neuss, 08.04.2023 


