TOERNOOIREGLEMENT
Respect voor andere deelnemers en bezoekers is de belangrijkste spelregel op het WK Nederland. De organisatie
werkt met KNVB erkende scheidsrechters en deze zullen ten allen tijde onderstaande regels hanteren.
We verwachten van de teams en bondscoaches altijd een goede inzet.
TOERNOOIREGLEMENT WK Nederland 14 & 15 juni 2014
De normale KNVB spelregels voor veldvoetbal gelden, met de onderstaande aanpassingen: Het uitgangspunt van het
WK Nederland is RESPECT. Zonder RESPECT geen voetbal en geen WK Nederland.
Iedere vorm van discriminatie, agressie of beledigend gedrag wordt niet getolereerd. Overtreding leidt tot verwijdering
van het veld en kan leiden tot diskwalificatie van het team waartoe de speler of supporter behoort. Dit is ter
beoordeling aan de Stichting Samen in Amsterdam en de wedstrijdleiding.
1. De Bondscoach van iedere nationaliteit is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers.
2. De Bondscoach is samen met de spelers verantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters.
3. Alleen de Bondscoach kan tijdens de wedstrijddagen contact opnemen met de organisatie en de
wedstrijdleiding over het verloop van het toernooi.
4. De Bondscoach moet te allen tijde aanspreekpunt kunnen zijn van de organisatie. Een combinatie van én
speler én Bondscoach zijn is daarom niet toegestaan.
5. Bondscoach, spelers en supporters dienen altijd de instructies van de medewerkers/vrijwilligers van de
stichting Samen in Amsterdam op te volgen.
6. Bij de inschrijving kan er een voorkeur worden vermeld in welke klasse het team wil uitkomen, de World
Cup of de World League klasse. Organisatie WK Nederland beoordeelt en besluit.
7. De minimale leeftijd van de spelers is 16 jaar.
8. Een speler mag voor zijn land uitkomen als hij of een van zijn ouders kan aantonen de nationaliteit van
het betreffende land te hebben.
9. Er dient een spelerslijst van 30 spelers ingediend te worden, met hierop 7 reservespelers. Tijdens het
evenement mogen 23 spelers uitkomen op het WK Nederland 2013. Voor details hierover verwijzen we
naar de Inschrijfprocedure WK Nederland.
10. De ingeleverde spelerslijst en spelersfoto’s zijn bindend voor het hele toernooi. De deadline hiervoor is 19
mei 2014.
11. De duur, pauzes en dergelijke van de wedstrijden geschieden volgens het speelschema.
12. Elk team mag gedurende een wedstrijd maximaal 5 keer een speler wisselen.
13. De teams dienen 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden bij het betreffende veld gereed te zijn.
14. Alle spelers dienen hetzelfde tenue te dragen.
15. Alle spelers krijgen voorafgaande aan het toernooi een polsbandje. Deze moet verplicht het hele toernooi
gedragen worden. Voor zaterdag en zondag worden nieuwe polsbandjes verstrekt. Spelers zonder
polsbandje mogen niet voetballen.
16. Teams zijn verplicht reserve c.q. uit-tenues bij zich te hebben die zijn vermeld op het inschrijfformulier.
Het team dat als eerste staat genoemd op het wedstrijdschema heeft het recht in thuistenue te spelen.
Hierover is geen discussie mogelijk.
17. De aanvangstijd van alle wedstrijden staat vast en zal steeds centraal worden aangekondigd via de
speakers. Het fluitsignaal van de scheidsrechters is echter bepalend!
18. Tijdrekken of op andere wijze het vaste speelschema vertragen wordt bestraft door de organisatie.
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19. Bij zwaar letsel tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter over het eventueel eerder beëindigen van
de wedstrijd. De overgebleven (noemenswaardige) tijd zal aan het eind van de dag ingehaald worden.
20. Wanneer een team vijf (5) minuten na aanvangstijd nog niet reglementair op het veld staat, komt dit
team met 1-0 achter te staan.
21. Wanneer een team tien (10) minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet reglementair op het veld staat,
verliest dit team automatisch de wedstrijd met 1-0. De wedstrijd wordt dan ook niet meer gespeeld.
22. Bij het niet verschijnen op toernooidag twee gelden er de volgende sancties:
o Alle uitslagen van de eerste wedstrijddag van dit team worden ongeldig verklaard en geschrapt.
o Bij het terugtrekken tijdens het toernooi worden alle uitslagen ongeldig verklaard en geschrapt.
o Het team en betrokkenen worden uitgesloten van deelname aan het WK Nederland 2015.
23. Fair Play 2.0 staat bij WK Nederland centraal – Daarom is er besloten de Groene kaart in te voeren.
De groene kaart staat voor een officiële waarschuwing. De groene kaart is een teken van de arbitrage om
de grens aan te geven indien een grens overschreden wordt.
Een grens kan overschreden worden in de vorm van ontoelaatbaar / agressief gedrag in het veld richting
(mede)spelers/ arbitrage of aanmerkingen op de wedstrijdleiding ( commentaar in woord en gebaar ) . De
groene kaart wordt geregistreerd bij de toernooi en wedstrijdleiding.
De 2e keer een groene kaart in een wedstrijd voor 1 speler = 1e gele kaart plus 5 minuten straftijd en
daarna kan er aan deze speler in deze wedstrijd alleen nog maar een gele of een directe rode kaart
volgen bij een overtreding van de spelregels.
Bij een rode kaart (2 gele kaarten of direct rood) voor één speler in een wedstrijd zal er directe uitsluiting
volgen in deze wedstrijd en een schorsing voor de daaropvolgende wedstrijd.
Iedere speler is daarom verplicht zijn volledige naam en rugnummer op te geven bij de scheidsrechter
indien hij een groene, gele of rode kaart heeft ontvangen.
Fair Play staat bij de organisatie van het WK Nederland hoog in het vaandel en op naleving van deze
regels zal strikt worden toegezien.
Registratie van gele kaarten.
Spelers worden automatisch geschorst voor 1 wedstrijd na 2 gele kaarten in het toernooi. Elke
volgende gele kaart voor dezelfde speler levert op voor de eerstvolgende wedstrijd schorsing. De
bondscoach wordt geacht ook een actieve rol te spelen die Fair Play 2.0 bevordert tijdens het WK
Nederland.
24. Wanneer één speler 2x een rode kaart ontvangt tijdens het toernooi wordt de speler in principe voor de
rest van het toernooi uitgesloten. De toernooileiding heeft hierin de uiteindelijke beslissing na overleg met
de scheidsrechterscommisie. Deze bepaalt uiteindelijk de definitieve straf.
25. Bij 2 rode kaarten kaarten voor één team in één wedstrijd volgt een gesprek met de
organisatie/wedstrijdleiding. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te
sluiten voor de rest van het toernooi.
26. Bij 3 rode kaarten voor één team in één wedstrijd wordt de wedstrijd direct gestaakt en verliest het team
aan wie de rode kaarten zijn toegekend de wedstrijd met 1-0. Wanneer op dat moment de tussenstand
een grotere achterstand dan de 1-0 bedraagt, zal deze tussenstand als uitslag worden overgenomen. De
organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te sluiten voor de rest van het toernooi.
27. Bij 3 rode kaarten tijdens het toernooi voor één team volgt een gesprek met de
organisatie/wedstrijdleiding. De organisatie/wedstrijdleiding is gemachtigd het betreffende team uit te
sluiten voor de rest van het toernooi
28. Bij 4 rode kaarten tijdens het toernooi voor één team volgt automatisch uitsluiting voor het betreffende
team voor de rest van het toernooi. Alle uitslagen van dit team in het toernooi worden geschrapt.
Hiertegen is geen beroep mogelijk.
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29. Bij gelijke stand in een poule gaat het team verder volgens de onderstaande regels in genoemde
volgorde:
1. Doelsaldo (is het aantal doelpunten voor, minus aantal doelpunten tegen).
2. Onderling resultaat.
3. Aantal gescoorde doelpunten (voordoelpunten)
4. Bij een compleet gelijke stand beslissen strafschoppen. Elk team neemt 5 strafschoppen, mocht hierna
nog sprake zijn van een gelijke stand, dan worden om en om strafschoppen genomen volgens het sudden
death systeem.
30. In de kruisfinales zullen er bij gelijke stand na reguliere speeltijd 5 strafschoppen worden genomen. Bij
gelijke stand wordt er om en om een strafschop genomen, volgens het sudden death systeem.
31. Diskwalificatie kan plaatsvinden doordat achteraf blijkt dat de regels zijn overtreden. Bij diskwalificatie
volgt automatisch het schrappen en ongeldig verklaren van alle punten.
32. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid bindende beslissingen te nemen op de wedstrijddagen.
33. De organisatie/wedstrijdleiding is te allen tijde bevoegd om teams voor een gesprek uit te nodigen of
andere maatregelen te nemen indien dat noodzakelijk geacht wordt.
34. Mochten er wedstrijden i.v.m. de weersomstandigheden afgelast worden of gestaakt worden dan
verwijzen wij naar ons protocol - WK NEDERLAND WEER ( op aanvraag verkrijgbaar )
35. Het bestuur van de stichting Samen in Amsterdam houdt zich het recht voor om de bovenstaande regels
aan te passen als omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Procedure klachtenbehandeling tijdens toernooi
36. Tijdens of direct na de wedstrijd de klacht melden bij Calvin Blankendal en/of Max Hasenaar. Melden
moet bij de ingang van het kantoor van de organisatie bij voetbalclub T.O.G.. Klachten worden behandeld
op basis van prioriteit. Gedurende het festival loopt er incognito een Observatieteam rond om klachten te
behandelen.
37. Klachten die later worden aangegeven dan genoemd bij punt 36 worden mogelijk niet behandeld.
38. Alleen de bondscoach of de assistent bondscoach mag een klacht indienen bij de wedstrijdleiding.
Intimidatie wordt niet getolereerd.

Toernooireglement WK Nederland

3/3

Speeldagen: 14 & 15 Juni 2014

