
WEDSTRIJDREGLEMENT APELDOORN CUP 2021 

 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB reglementen en geleid door KNVB 

scheidsrechters. Tijdens de voorrondes, tussenrondes kwart en halve finale wordt er twee keer 

30 minuten gespeeld met een kwartier pauze. 

De verliezerswedstrijden, troostfinale en de finale wordt er twee keer 45 minuten gespeeld 

met een kwartier pauze. 

 

2. Bij de halve- en finalewedstrijden zijn ook neutrale assistent-scheidsrechters aanwezig. 

 

3. Eindigen de wedstrijden gelijk, dan volgen er direct strafschoppen volgens de richtlijnen van 

de KNVB. Dat wil zeggen: er worden door drie aangewezen spelers per elftal strafschoppen 

genomen. Indien nodig nemen de overige spelers om en om strafschoppen tot een winnaar 

bekend is. 

Bij een gelijke stand inzake de beste verliezer v/d voorronde dan geldt de volgende criteria: 

a. het doelsaldo. Is dat gelijk, dan geldt: 

b. het aantal doelpunten dat de ploegen hebben gemaakt incl. eventuele strafschoppen uit de 

voorronde. 

c. is dit ook gelijk dan volgt een loting welke club door mag. 

 

4. Krijgt een speler tijdens de wedstrijd een gele kaart, dan krijgt betrokken speler 5 minuten 

straftijd. Bij 2 keer een gele kaart voor dezelfde speler betekent dit automatisch rood. Een 

rode kaart is veldverwijdering en uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd van het 

toernooi. 

 

5. Bij herhaald onsportief gedrag wordt er opgetreden door de toernooicommissie.  

 

6. Gedurende de gehele wedstrijd mogen er acht spelers per team worden vervangen. Er mag 

worden gewisseld, echter eerst moet de speler het veld hebben verlaten, voordat zijn of haar 

vervanger zijn of haar plaats in mag nemen en nadat de scheidsrechter toestemming heeft 

gegeven.  

 

7. Voor aanvang van de wedstrijden moet een spelersopgave worden gedaan.  

 

8. Indien de teams een gelijke shirt dragen zal de eerst genoemde team zorgdragen voor een 

reserve tenue.  

 

9. De eerstgenoemde vereniging in het wedstrijdschema zorgt voor een wedstrijdbal 

 

10. In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.  

 

11. Protesten worden niet in behandeling genomen.  
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