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• Doelgroep:
- Deelnemende spelers moeten volgens de reglementen van de KNVB speelgerechtigd zijn voor de  betreffende vereniging.
- Speelgerechtigd voor de Beltona Beloften Competitie zijn spelers, die op 01-09-2017 niet ouder zijn dan 21 jaar. 
- Per vereniging zijn per wedstrijd twee dispensatiespelers tot en met 23 jaar toegestaan. 
- Dispensatiespelers zijn spelers, die geboren zijn na 01-09-1994
- Slechts één van deze dispensatiespelers mag in het veld staan.
- Indien op enig moment blijkt, dat tijdens de competitie spelers meedoen, die in welk opzicht dan ook niet speelgerechtigd zijn, dan 

volgt bij de eerste keer een puntenaftrek van drie punten. Bij een tweede keer volgt uitsluiting voor de rest van de competitie met
inbegrip van de finaledag

• Randvoorwaarden:
- De thuisspelende vereniging draagt zorg voor een goede ontvangst van het arbitrale trio, spelers,  begeleiders en supporters van de 

bezoekende club en vertegenwoordigers van de media. 
- De verenigingen dienen over een goed bespeelbaar veld, met een goede lichtinstallatie te beschikken.
- De kleedkamers zijn één uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar. 
- Het speelveld is een half uur voor het begin van de wedstrijd beschikbaar voor de warming-up.
- De belijning op het speelveld moet goed zichtbaar zijn.
- De uitspelende vereniging draagt zorgt voor een reservetenue, voorzien van rugnummers.
- Op de internetpagina van de cvv Sparta Enschede: www.sparta-enschede.nl (klik bovenin “Beltona” aan) worden de uitslagen en 

standen bijgehouden.
- De Beltona Beloften Competitie maakt gebruik van het Digitaal Wedstrijd Formulier(DWF) van de KNVB.

• Afgelastingen en Wijzigingen:
- Afgelastingen en wijzigingen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.

• Wijzigingen:
- Wil men een wedstrijd wijzigen, dan dienen de clubs dit onderling minimaal een week van te voren te regelen en de

competitieleiders in te lichten. 
Competitieleiders:
Raymond Dijkers - commissiebeltona@sparta-enschede.nl tel: na 18.00 uur 06-54775890

- De competitieleiders zullen beide clubs en de arbitrage een bevestiging van de wijziging sturen.

• Afgelastingen binnen 24 uur voor aanvang wedstrijd:
- Afgelastingen dienen onmiddellijk telefonisch gemeld te worden aan de wedstrijdleider van de organisatie:

Hans Jongman: servicetelefoon 06-36212461.
- De thuisspelende club dient de wedstrijd via het digitale wedstrijdformulier(DWF) af te gelasten.
- De thuisspelende club stelt de tegenstander op de hoogte.
- De wedstrijdleider van de BBC stelt de arbitrage op de hoogte.
- De clubs regelen onderling op een zo kort mogelijke termijn, een nieuwe datum en aanvangstijd en geven dit door aan de

competitieleiding: Raymond Dijkers - commissiebeltona@sparta-enschede.nl tel: na 18.00 uur 06-54775890
- De competitieleiders zullen zorgen voor een aanstelling van een arbitraal trio voor de nieuwe datum. 
- Altijd alle informatie zo snel mogelijk terugkoppelen naar de organisatie i.v.m. arbitrage en media.

• Planning van de speeldagen:
- De wedstrijden in de voorronden worden in principe op maandagavond, dinsdagavond of woensdagavond gespeeld.
- Het vrijblijvend afwijken van een vastgestelde speeldatum zonder dat de organisatie is ingelicht, is niet toegestaan.
- De voorrondewedstrijden moeten voor 19 april 2018 gespeeld zijn. 
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• Puntentelling in de voorrondewedstrijden:
- Bij een overwinning krijgt het winnende team drie (3) punten en het verliezende team geen punten.
- Bij een gelijk spel volgt een strafschoppenserie, om en om, vijf (5) strafschoppen per team, eventueel verlengen, tot er een

winnaar is. 
- De winnaar van de strafschoppenserie krijgt twee (2) punten, de verliezer behoudt één (1) punt.
- Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de rangorde als volgt verkregen:

1. op doelsaldo;
2. meest gescoorde doelpunten voor;
3. onderlinge resultaten tussen de teams (inclusief de eventuele strafschoppen series);
4. loting door de organisatie.

• Wedstrijdreglement:
- Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en met toestemming van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,

(KNVB), district Oost.
- In de voorronden zijn de deelnemende ploegen ondergebracht in poules van vier teams.
- In elke poule wordt een hele competitie (zes wedstrijden) gespeeld.
- De voorrondewedstrijden duren 2 x 45 minuten met een pauze van maximaal 15 minuten.
- Het aanvangstijdstip van de poulewedstrijden is uiterlijk 20.00 uur.

In de voorrondewedstrijden mogen per wedstrijd maximaal vier veldspelers en één  doelverdediger van elk team worden vervangen. 
Het doorwisselen van spelers is niet toegestaan.

- De deelnemende clubs zijn verplicht vóór de winterstop vier wedstrijden te spelen en de twee resterende wedstrijden na de
winterstop.

- Deelnemende verenigingen verplichten zich, door de inschrijving voor de Beltona Beloften Competitie, al hun zes voorronden
wedstrijden te spelen, ook als deze niet meer van belang zijn voor de eindklassering in hun poule.

- De organisatie verplicht zich regelmatig wedstrijden te bezoeken en elke speelronde “een rondje langs de velden” te bellen.
- Voorrondewedstrijden gespeeld na 19 april 2018 worden geacht niet te zijn gespeeld. Dit kan bij beide verenigingen tot een aftrek 

van 3 winstpunten leiden. Dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie. 

- De finaledag:
o De finaledag van de Beltona Beloften Competitie wordt op 23 juni 2018 gehouden op het complex van de cvv Sparta Enschede.
o De finaledag kent een eigen competitiereglement. Dit zal t.z.t. aan de finalisten worden toegezonden.
o Aan de finaledag nemen zestien teams deel.
o De poulewinnaars en zes beste nummers twee plaatsen zich voor de finaledag.
o Indien een vereniging zich voor de finaledag terugtrekt, zal de nummer 17 in de rangschikking worden uitgenodigd, mocht zich nog 

iemand afmelden de nummer 18 enzovoorts. 
o Mocht een vereniging zich in de laatste twee weken voor de finale terugtrekken, dan beslist de organisatie.
o Op de finaledag zijn de volgende prijzen te winnen:

1e prijs € 700,-       2e prijs € 350,-       3e prijs € 150, -
o De nummers één tot en met vier van de finaledag spelen een nederlaagtoernooi tegen FC Twente onder 19 jaar. De betrokken

verenigingen bepalen zelf of zij thuis willen spelen dan wel bij FC Twente (accommodatie Hengelo). De winnaar van dit
nederlaagtoernooi ontvangt een tegoedbon van Beltona te besteden bij Beltona.

• Financiën:
- Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van € 500, - inschrijfgeld te voldoen vóór 10 oktober 2017.

Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening: NL12ABNA045.67.39.491 t.n.v. c.v.v. Sparta.
- De kosten van het arbitrale trio worden betaald door de organisatie.
- Bij de voorrondewedstrijden wordt € 12, - per behaald wedstrijdpunt betaald.
- Bij diskwalificatie van een team, of indien een team zich na aanmelding vrijwillig terugtrekt, kan geen aanspraak gemaakt worden 

op het reeds betaalde inschrijfgeld en/of puntengeld.
- Indien een vereniging opzettelijk( dit ter beoordeling van de Beltona Beloften Commissie) de competitie niet uitspeelt, zal het reeds

behaalde puntengeld niet worden uitgekeerd.
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• Arbitrage:
- De wedstrijden worden in principe geleid door arbitrale trio’s van de KNVB die worden aangesteld door de bij de C.O.V.S. Nederland 

aangesloten scheidsrechtersverenigingen.
- Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend.
- De scheidsrechters hebben voor deze competitie dezelfde middelen ter beschikking als welke hen zijn toegekend volgens de

reglementen van de KNVB:
a. het geven van een waarschuwing (gele kaart), codering van 01 zijnde “spelbederf-overtredingen” en “lichte gewelddadige

handelingen”. Na twee (2) registraties volgt uitsluiting voor de eerstvolgende voorrondewedstrijd van zijn team en eventueel voor 
de eerste wedstrijd op de finaledag.

b. directe veldverwijderingen (rode kaart), coderingen 02 en hoger, worden onderscheiden in: “gewelddadige handelingen” en
“ernstig wangedrag”. De betrokken speler wordt voor één of meerdere wedstrijden uitgesloten van deelname aan de Beltona
Beloften Competitie inclusief één of meerdere wedstrijden op de finaledag.

c. Codering 08 is voor de official. Gezien de voorbeeldfunctie per geval beoordelen welke strafmaat wordt toegepast.
d. De gele en rode kaarten hebben alleen gevolgen voor de Beltona Beloften Competitie en tellen niet mee voor de reguliere KNVB 

competitie.

Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 Code 7 Code 8

1 wedstrijd X (niet raak) (niet raak) (eenvoudig) Altijd rapportage

2 wedstrijden (raak) (aanhoudend) (verbaal) (niet raak)

3 wedstrijden (raak) (ernstig) (fysiek) Voorbeeldfunctie

TC KNVB (excessief ) (buitensporig) (excessief ) (raak)

Codering omschrijving wedstrijden aantal waaronder begrepen

Code 2 Voorkomen scoringskans 1 hands, shirtje trekken, eenvoudige overtreding

Code 3 Gemeen spel tijdens duel, niet raak 1 natrappen, slaande beweging
Gemeen spel tijdens duel, raak 2 onderuithalen, bewuste bodycheck(hard), soort gelijke overtredingen

Code 4 Gemeenspel buiten duel, niet raak 1 slaande beweging, trappende beweging, poging tot kopstoot /
elleboogstoot / kniestoot

Gemeenspel buiten duel, raak 3 slaan, trappen, kopstoot, elleboogstoot, kniestoot t.o.v. speler
Gemeenspel buiten duel, excessief TC KNVB slaan, trappen, kopstoot, elleboogstoot, kniestoot t.o.v. speler /

scheidsrechter. Bv. met letsel

Code 5 Beledigen eenvoudig 1 klootzak, eikel, lul, enz.
Beledigen aanhoudend 2 zie eenvoudig, maar aanhoudend
Beledigen ernstig 3 ziektes, discrimineren, soortgelijke overtredingen
Beledigen buitensporig TC KNVB verwijzend naar oorlog of vergelijkbaar

Code 6 Bedreigen verbaal 2 dreigende taal
Bedreigen fysiek 3 dreigende taal en pogen aanvallen vd scheidsrechter
Bedreigen excessief TC KNVB het met de dood bedreigen

Code 7 Spuwen, niet raak 2 t.o.v. een speler. Tegenover een scheidsrechter =
spuwen naar 3 wedstrijden

Spuwen raak TC KNVB t.o.v. een speler. Tegenover een scheidsrechter =
tuchtcommissie KNVB
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Code 8 Overtreding door official 1 – 3 Gezien de voorbeeldfunctie per geval beoordelen
TC KNVB welke strafmaat wordt toegepast

- Bij een beroepszaak zullen door de organisatie alsnog verklaringen van de scheidsrechter en andere betrokkenen worden opgevraagd.
- De organisatie behoudt zich het recht voor om bij zeer ernstige overtredingen de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie van het 

KNVB district, waaronder de betrokkene(n) ressorteert c.q. ressorteren.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

DE COMPETITIE MOET DOOR DE TOTALE VERENIGING WORDEN GEDRAGEN !!!!!

WANT: ·WIE DE JEUGD HEEFT, BEHOUDT DE TOEKOMST

& WIE DE JEUGD BEHOUDT, HEEFT DE TOEKOMST


