Beste bewoners van Koningsplein en omstreken,
Zaterdag 5 juli is het weer tijd voor de in Den Haag en omstreken
befaamde

KONINGSPLEIN FAMILIEVOETBALDAG !
Namens de Beheercommissie Koningsplein wordt voor de 10e keer op rij een
voetbaltoernooi voor teams georganiseerd. Daarnaast zal er opnieuw ook
individueel worden gestreden om een penaltybokaal. De Koningsplein
Familievoetbaldag staat zoals altijd voor sportiviteit en gezelligheid. Dit jaar
zijn er ook activiteiten voor niet-voetballers, zoals een springkussen voor de
kleintjes en andere spelletjes, zodat we er een leuk familiefeest voor de hele
buurt van maken. Doe mee en schrijf je in!
Het voetbal- en penaltytoernooi.
Het toernooi is onderverdeeld in 5leeftijdscategorieën:






Categorie
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

I: 5 t/m 8 jaar (maximaal 6 teams) aanvang 10.00 uur.
II: 9 t/m 11 jaar (maximaal 6 teams) aanvang 11.00 uur
III: 12 t/m 14 jaar (maximaal 6 teams) aanvang 13.00 uur.
IV: 15 en ouder (maximaal 10 teams) aanvang 14.00 uur.
V: 30 en ouder*

Per categorie is er een maximum aan teams vastgesteld. Deelname wordt
door de datum van inschrijving bepaald. Bij het voetbaltoernooi worden
eerst poulewedstrijden gespeeld. Daarna volgen voor de best geklasseerde
teams kruisfinales en finalewedstrijden. De duur van de wedstrijden is 10
minuten. Een team bestaat uit maximaal 4 spelers en er mag onbeperkt
gewisseld worden.


Let op:



Voor het succesvol invoeren van categorie V geldt dat er zowel genoeg
teams zijn ingeschreven voor deze categorie en categorie IV. Het spreekt
voor zich dat twee of drie teams in een categorie een weinig spectaculaire
competitie en snel voorspelbare eerste drie plaatsen zullen opleveren. Dat
betekent dat de organisatie de knoop m.b.t. de nieuwe categorie V pas
laat (vlak voor het toernooi) kan doorhakken.

Overigens mogen: de veteranen per team gebruik maken van twee
dispensatiespelers (d.w.z. twee spelers jonger dan 30, waarvan er telkens
maar een van in het veld mag staan, de ander is dan reserve).
Inschrijfprocedure
Inschrijven kan door het sturen van een email aan
voetballen@koningsplein.nl
met daarin de naam van het team, naam teamcoach en mobiele nummer
van de teamcoach. Door inschrijving verklaart elk team akkoord te gaan met
het onderstaande reglement.

Algemeen Reglement Koningsplein Voetbaltoernooi
1. Het voetbaltoernooi wordt gespeeld om ereprijzen. Aan deelnemende
teams wordt geen inschrijfgeld gevraagd.
2. Door deelname aan het toernooi verklaren de deelnemers zich akkoord
met het reglement.
3. Met klachten kan men terecht bij het wedstrijdsecretariaat. De
beslissingen van dit secretariaat zijn bindend.
4. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat.
5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen, die zich tijdens
het toernooi voordoen, evenmin voor het verlies, diefstal en/of stuk raken
van persoonlijke voorwerpen.
6. De beslissing van de scheidsrechter is bindend. De scheidrechter kan
geassisteerd worden door een hulpscheidsrechter. Deze hulpscheidsrechter
neemt dan plaats bij het doel.
7. Er moet sportief gespeeld worden. Dit houdt in:










Geen lichamelijk contact tussen de spelers.
I.v.m. met de veiligheid is het maken van slidings verboden.
Er mag niet op schoenen met noppen worden gespeeld.
Een buitenspelregel is niet van toepassing.
Het spel wordt hervat d.m.v. het inschieten van de bal met de voet (geen
inworp).
Geen speler mag de bal met zijn arm lager dan de schouder opzettelijk en
storend aanraken.
Voor het tellen van een geldig doelpunt moet de bal de doellijn volledig
passeren.
Het gebruik van stimulerende middelen is niet toegestaan.
Elk teamlid draagt dezelfde herkenbare kleding.

Subregelement Koningsplein Voetbaltoernooi
8. Een team bestaat uit maximaal 4 spelers (zonder keeper) per
wedstrijd. Hiervan mag elk team maximaal 6 spelers laten deelnemen aan
het Koningplein penaltytoernooi.

9. De duur van de wedstrijden is 10 minuten achter elkaar. Er wordt niet
geruild van speelhelft.
10. Voor aanvang van het toernooi dient elke contactpersoon zich te melden
bij de organisatie van het Koningsplein voetbaltoernooi. Deze is te vinden bij
het wedstrijdsecretariaat.
11. Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijden moeten beide ploegen
klaarstaan. Het wedstrijdschema wordt bijgehouden bij het
wedstrijdsecretariaat. Het secretariaat bepaalt wanneer welk team op welk
veld speelt.
12. De voorrondewedstrijden worden afgewerkt in poules. Iedere ploeg
speelt voorrondewedstrijden.
13. Een gewonnen wedstrijd telt voor 3 punten, een gelijkspel voor 1 punt
en verlies 0 punten.
14. Na de voorrondewedstrijden worden er kruisfinales gespeeld door de
beste vier teams. Deze strijden om een plaats in de finale. Overige teams
strijden om de plaatsen gelijk aan het aantal deelnemende teams.
15. Opmaken van de rangschikking van de voorronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoogst aantal punten
Onderlinge confrontatie
Meest gewonnen wedstrijden
Beste doelsaldo
Meest gemaakte doelpunten
Drie strafschoppen

Voor de finalerondes gelden de volgende regels bij gelijke stand:
1. Drie strafschoppen
2. Strafschoppen om en om door verschillende personen tot er een winnaar
is.
Subregelement Koningsplein Penaltytoernooi
16.Elk deelnemend team aan het voetbaltoernooi mag maximaal 6 spelers
selecteren om deel te nemen aan de voorronde van het Koningsplein
Penaltytoernooi.

17.Elke deelnemer mag in de voorronde twee penalty’s nemen.
18. Degene, die de bal op de aangegeven markering legt, die moet de
strafschop zelf nemen.
19. De strafschoppen dienen vanaf de middellijn genomen te worden. De
afstand wordt bepaald door de scheidsrechter of door de aangebrachte
markering.
20. Tijdens het nemen van de strafschoppen dienen de beide teams zich in
het afgebakende gebied te begeven, met vermelding dat men allemaal
achter en minimaal 4 meter van de bal verwijderd blijven.
21. Elke speler wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter
22. De bal moet, voor het schieten, helemaal stilliggen op de aangebrachte
markering. Voor het tellen van een geldig doelpunt moet de bal de doellijn
volledig gepasseerd zijn.
23. Deelnemers die in de voorrondes twee doelpunten hebben gescoord,
gaat door naar de volgende ronde. In de ronde die volgt dient elke
deelnemer weer twee penalty’s te nemen. De best scorende deelnemers
gaan door naar de volgende ronde. Dit herhaalt zich tot er één winnaar per
categorie is.

