Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Reglement bekercompetitie ABC-junioren (categorie A)
District Zuid II – seizoen 2015/2016
Artikel 1
Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competities ingeschreven elftallen
van de categorieën A,B en C-junioren (seizoen 2015/2016) en uitkomen in de 2e divisie, 3e divisie, 4e
divisie (A en B-junioren), hoofdklasse en 1e klasse.
Artikel 2
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm en de indeling van een poule komt tot stand door
middel van een gerichte geografische indeling. In iedere poule wordt een halve competitie afgewerkt.
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal
wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Indien het
doelsaldo ook gelijk is, dan is het aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen
beslissing worden verkregen, dan beslist het onderlinge resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt
een beslissingswedstrijd op neutraal terrein vastgesteld, welke bij een gelijke stand na de reguliere
speeltijd direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen. De nummers 1 en 2 plaatsen zich
voor de volgende bekerronde.
Artikel 3
Vanaf de tweede ronde is het knock-out-systeem van toepassing. De wedstrijden worden bij loting
vastgesteld op de door de medewerker organisatie competitie vast te stellen wedstrijddagen.
Artikel 4
Alle wedstrijden worden gespeeld conform de regels van categorie A. Concreet betekent dit onder
andere dat:
De tijdstrafregeling niet van toepassing is.
Geen dispensatiespelers zijn toegestaan (zie ook artikel 9).
Maximaal 5 wisselspelers mogen worden ingezet.
Doorlopend wisselen niet is toegestaan.
Artikel 5
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging, welke door de medewerker
organisatie competitie als ontvangende vereniging is aangewezen.
Artikel 6
Voor de regeling met betrekking tot eventuele verzoeken tot uitstel van vastgestelde wedstrijden
verwijzen wij naar het handboek competitiezaken.
Artikel 7
Vanaf de tweede ronde kan in overleg met de tegenstander een andere dag overeen gekomen
worden. Deze dag moet wel voorafgaan aan de oorspronkelijke datum van betreffende bekerronde.
De thuisspelende vereniging dient alle belanghebbenden, scheidsrechter, consul en medewerker
organisatie competitie 4 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk in kennis te hebben
gesteld.

© KNVB 2015

Artikel 8
Een elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt voor één van de poulewedstrijden is van verdere
deelname uitgesloten. Alle uitslagen van de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname
wordt uitgesloten, komen te vervallen.
Een elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt bij één van de knock-outwedstrijden is van verdere
deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende
ronde.
Bovendien wordt bij het niet opkomen c.q. terugtrekken een bedrag van € 29,20 administratiekosten in
rekening gebracht. Tevens moet de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de
gemaakte kosten, zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten
voor het in orde brengen van het speelveld vergoeden.
Indien een wedstrijd vanwege geen/onvoldoende spelerspassen niet gespeeld kan worden, wordt dit
beschouwd als "niet spelen door schuld" en wordt het team van verdere deelname uitgesloten (in de
poulefase vervallen de uitslagen van het team. Vanaf de tweede ronde is desbetreffende tegenstander
automatisch geplaatst voor de volgende ronde).
Artikel 9
Een vereniging die in een bekerwedstrijd een niet gerechtigde speler opstelt, wordt - afgezien van de
door de tuchtcommissie te nemen maatregelen - van verdere deelname uitgesloten.
Alle uitslagen in de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordt
uitgesloten komen te vervallen.
Indien een elftal bij de knock-outwedstrijden van verdere deelname wordt uitgesloten, is de
tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 10
Alle wedstrijden vanaf het knock-out-systeem, die in een gelijk spel eindigen, worden beslist door het
nemen van strafschoppen direct na de reguliere speelduur. Voor de uitvoering hiervan wordt
verwezen naar de “Regels van het voetbalspel”. De reguliere speelduur per categorie bedraagt:
A-junioren: 2 x 45 minuten.
B-junioren: 2 x 40 minuten.
C-junioren: 2 x 35 minuten.
Artikel 11
De wedstrijden bij de A-junioren worden vanaf de eerste ronde (poulewedstrijden) zoveel mogelijk
geleid door officiële KNVB-scheidsrechters. Bij de B-junioren worden de wedstrijden vanaf de tweede
ronde (knockout-fase) zoveel mogelijk geleid door officiële KNVB-scheidsrechters. Bij de C-junioren
worden de wedstrijden in een later stadium zoveel mogelijk geleid door officiële KNVBscheidsrechters. Is geen officiële scheidsrechter aanwezig, dan zorgt de thuisspelende vereniging
voor een verenigingsscheidsrechter.
Deze verenigingsscheidsrechter dient lid te zijn van de KNVB. De betaling van de door de KNVB
aangestelde scheidsrechters verloopt automatisch. Het is dus niet de bedoeling dat verenigingen zelf
deze scheidsrechters betalen.
Artikel 12
De accommodatie voor de districtsfinales wordt vastgesteld door de medewerker organisatie
competitie van de KNVB district Zuid II.
Artikel 13
De districtsbekerwinnaars ontvangen een beker die definitief eigendom is.
Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur amateurvoetbal. De medewerker
organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement.
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