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Toernooi-Reglement  v.v. Bieslo 2022 
 
1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de voetbalreglementen voor resp. alle 

heren/dames O19, O17, O15, MO15, O13, O11, O9, O8 en O7/Mini-F - teams. 

2.Gerechtigd aan het toernooi deel te nemen zijn die spelers die de toegestane leeftijd, 

geldende voor de desbetreffende categorie tijdens de competitie 2021/2022, niet 

hebben overschreden. Indien blijkt dat een team één of meer ongerechtige spelers 

heeft laten uitkomen, dan kan dit team worden gediskwalificeerd. 

3.Iedere deelnemende vereniging is verplicht zich bij aankomst op het sportpark te melden bij het secretariaat 

en daarbij een deelnemersformulier met de namen van de deelnemers in te leveren. (Ook te downloaden via 

onze website.) Dit formulier wordt tevens gebruikt voor de penaltybokaal. I.v.m. beperkte kleedkamer 

capaciteit, vragen wij de teams zich om te kleden in de kleedkamers en de privéspullen in de tassen te doen en 

mee te nemen naar de speelvelden. Deze niet achterlaten in de kleedkamers. Deze worden namelijk ten tijden 

van de wedstrijden afgesloten. 

4.Indien in soortgelijk kleuren wordt aangetreden zal het team dat het eerst wordt genoemd spelen in hesjes 

welke door de scheidsrechter worden verstrekt. 

5.De speelduur van de wedstrijden bedragen: 

• 15   minuten voor O19-17-O15teams 

• 12,5 minuten voor MO15-MO13-teams 

• 12,5 minuten voor O13-O11-O9-O8-teams 

• 10  minuten voor de O7/Mini F-teams. 
 
De wedstrijden zijn zonder rustpauze en het begin- en eindsignaal zal centraal worden gegeven. 
(tijden kunnen nog wijzigen, hierover beslist de organisatie) 
 
6.Alle deelnemers dienen minimaal 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het betreffende speelveld 
aanwezig te zijn. Het eerst vermelde team speelt: 
    a: aan de kantinezijde van het veld ; 
    b: heeft de aftrap: 
    c: speelt indien noodzakelijk in reserveshirts. 
7. Is de eindstand in een groep gelijk dan beslist het doelsaldo. Is ook die gelijk dan beslist het aantal gescoorde 

toernooidoelpunten. Brengt ook dit geen beslissing dan worden vijf strafschoppen genomen door vijf 

verschillende spelers. Geven de strafschoppen geen beslissing, dan worden om en om strafschoppen genomen 

totdat er een beslissing is gevallen. Alle spelers uit de laatste wedstrijd, incl. de doelman, dienen een strafschop 

te nemen alvorens dezelfde speler weer aan beurt komt. 

8.De organiserende vereniging, V.V. Bieslo stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen 

van eigendommen van spelers en/of leiders. Ook draagt zij geen verantwoordelijkheid voor het oplopen van 

letsel voor, tijdens en/of na de wedstrijden. 

10.Alle beschadigingen welke worden aangericht aan de eigendommen van de vereniging V.V. Bieslo en/of de 

Gemeente Beesel, zullen worden verhaalt op diegenen die de schade hebben aangericht. 

11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie. 

 


