
 

PROGRAMMA VROUWENVOETBALTOERNOOI  

12 AUGUSTUS 2016 

 

POULE A POULE B 

A1: KCVO 1 B1: KCVO 2 

A2: Vios B2: Vaassen 

A3: VenL B3: Emst 

A4: WWNA B4: Albatros 

 

VELD 1A 

Tijd Poule Thuis Uit Uitslag 

19.00 uur A KCVO 1 Vios  -  

19.20 uur B KCVO 2 Vaassen  -  

19.40 uur A KCVO 1 VenL  -  

20.00 uur B KCVO 2 Emst  -  

20.20 uur A WWNA KCVO 1  -  

20.40 uur B Albatros KCVO 2  -  

 

VELD 1B 

Tijd Poule Thuis Uit Uitslag 

19.00 uur A VenL WWNA  -  

19.20 uur B Emst Albatros  -  

19.40 uur A Vios WWNA  -  

20.00 uur B Vaassen Albatros  -  

20.20 uur A Vios VenL  -  

20.40 uur B Vaassen Emst  -  

 

FINALES: 

Tijd Veld Thuis Uit Uitslag 

21.15 uur 1A Winnaar poule A Winnaar poule B  -  

21.15 uur 1B #2 poule A #2 poule B  -  

 

  



 

REGLEMENT VROUWENVOETBALTOERNOOI V.V. K.C.V.O. 

 

1. De wedstrijden worden gespeeld op Veld 1 van de v.v. K.C.V.O. 

 

2. De minimale leeftijd van de deelnemers is 15 jaar. 

 

3. Er wordt gespeeld in twee poules (A en B). De poulewinnaars spelen de finale om de 1e 

en 2e plaats. De teams die als tweede in de poules zijn geëindigd spelen om de 3e en 4e 

plaats. 

 

4. De wedstrijden duren 1x 18 minuten en er wordt niet van speelhelft gewisseld. 

 

5. De wedstrijden worden op een half veld gespeeld en de teams bestaan uit 7 spelers, 

waaronder een doelvrouw. 

 

6. Bij gelijke stand in de poule in punten (doelsaldo telt niet) wordt de winnaar bepaald door 

het nemen van strafschoppen volgens de regels van de KNVB. Dit geldt ook voor de teams 

die tweede in de poule zijn geworden. 

 

7. Een speler die uit het veld wordt gestuurd is voor verdere deelname aan het toernooi 

uitgesloten. 

 

8. Een speler die een waarschuwing krijgt, wordt voor één wedstrijd uitgesloten. 

 

9. De scheidsrechter kan de wisselwerking toepassen. De speler die gewisseld wordt, mag 

die wedstrijd niet meer meespelen. 

 

10. Het eerstgenoemde, ‘thuisspelende’ team verdedigt het doel het dichtst bij de 

kleedkamers gelegen. Het laatste genoemde elftal trapt af. 

 

11. De teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. 

 

12. Indien een team te laat aanwezig is, wordt dit beschouwd als niet te zijn opgekomen. De 

wedstrijd wordt dan automatisch gewonnen door de tegenpartij met 2-0 (of andersom). 

 

13. Protesten kunnen niet worden ingediend. 

 

14. De v.v. K.C.V.O. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. 

 

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 


