LMO Toernooi Reglement
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Het voetbaltoernooi vindt plaats volgens de reglementen van de KNVB.
De leiders van de deelnemende teams dienen zich uiterlijk een half uur
voor aanvang van het toernooi te melden bij de toernooileiding.
De wedstrijden vangen aan op het in het wedstrijdprogramma aangegeven
tijdstip. De leiders zorgen er voor dat hun team tijdig op het aangegeven
veld aanwezig is. De wedstrijden dienen ook weer tijdig te eindigen. De
scheidsrechters bepalen begin en einde van de wedstrijden.
De scheidsrechters geven de uitslag direct door aan de toernooicommissie
in de commissiekamer. Bij betwisting van een uitslag, kan de uitslag zoals
doorgegeven door de scheidsrechter alleen worden overruled als de
leiders van beide teams daarmee akkoord gaan. Dit kan niet meer als de
eventuele finalerondes al bekend gemaakt zijn.
De stand wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde punten (3
punten per gewonnen wedstrijd, 1 voor een gelijkspel, 0 bij verlies).
Eindigen twee ploegen gelijk, dan is het doelsaldo beslissend. Als dit ook
gelijk is, dan beslist het aantal gescoorde doelpunten. Als dit nog steeds
gelijk is, wordt gekeken naar het onderlinge resultaat. Als ook dit gelijk is
beslist het lot. Bij finalewedstrijden bepalen zo nodig strafschoppen de
winnaar, men begint dan met een reeks van vijf strafschoppen per team
om en om en daarna telkens één strafschop om en om.
Alle verenigingen dienen, indien mogelijk, zelf zorg te dragen voor
reservekleding/hesjes. De “uitspelende” ploeg speelt in voorkomende
gevallen in de reservekleding/hesjes.
De beslissingen van de scheidsrechters en/of de toernooileiding zijn
bindend. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
toernooileiding.
Ieder team krijgt een kleedkamer toegewezen om zich te kunnen
omkleden en te douchen. Het beheer van de spullen geschiedt op eigen
verantwoordelijkheid. De kleedkamers gaan tijdens het toernooi niet op
slot. LMO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken, dan
wel beschadigd raken van eigendommen.
Roken, alcohol en glaswerk (flesjes) langs het veld zijn niet toegestaan.
Trainers en leiders onthouden zich van negatief commentaar, zowel
richting scheidsrechters als richting spelers en geven daarmee het goede
voorbeeld aan hun spelers. Trainers en leiders komen enkel binnen de
lijnen van het veld nadat daartoe toestemming is verkregen van de
scheidsrechter.
Ouders en supporters dienen achter de hekken te blijven. Er mogen
maximaal drie trainers/leiders per team op het veld (en/of de bank)
aanwezig zijn. Een duidelijk aangewezen en als dusdanig herkenbare
fotograaf mag eveneens binnen hekwerk komen, mits hij of zij op generlei
moment de spelers stoort in hun spel.
Ouders en supporters die zich, ook na er op aangesproken te zijn, niet
weten in te houden zullen worden gevraagd zich naar de kantine te
begeven en daar te wachten tot de wedstrijd is afgelopen.

