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WEDSTRIJDREGLEMENT SIXDAY SV TERWOLDE
1. Elke teamleider verplicht zich om dit reglement aan zijn team te tonen.
2. In verband met uw en onze veiligheid is glaswerk (bierflessen enz.) niet
toegestaan
3. Elk team dient zich een half uur voor de aanvang van de eerste wedstrijd te
melden bij de wedstrijdleiding.
4. Tijdens dit toernooi is het niet toegestaan spelers op te stellen die niet vooraf zijn
opgegeven. Spelers kunnen maar voor één team spelen. Het is wel mogelijk om
voor een seniorenteam én een jeugd of gemengd team te spelen.
5. Elk team bestaat uit 6 spelers (een doelman of –vrouw en 5 veldspelers). Bij de
gemengde teams dienen minimaal 2 dames en 2 kinderen in het veld te staan. Bij
jeugdteams mogen de spelers maximaal 15 jaar zijn.
6. Elk team zorgt voor een tenue.
7. Er mag door gewisseld worden. Wisselen moet plaatsvinden bij de middellijn.
8. Het begin- en eindsignaal wordt middels de geluidsinstallatie aangegeven. Teams
die te laat of helemaal niet verschijnen, verliezen de wedstrijd reglementair met 2
– 0.
9. Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan clubhuiszijde, het andere team
heeft de aftrap.
10. Drie corners is penalty. Dus elk team dat in een wedstrijd 3 corners heeft
behaald, heeft recht op een strafschop. Er worden derhalve geen corners
genomen. Dit alles wordt door de scheidsrechter bijgehouden.
11. Strafschoppen worden uit stand genomen. Het strafschopgebied is binnen de
cirkel van het doel. De penaltystip is 7 meter voor het doel.
12. De buitenspelregel is niet van toepassing. Verder gelden de normale spelregels.
13. Eindigen finalewedstrijden gelijk, dan worden door 5 verschillende spelers om en
om penalty’s genomen. Is de stand dan nog gelijk, dan worden om en om
penalty’s genomen, totdat een beslissing is gevallen.
14. Eindigen 2 of meer teams in een poule gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is het
doelsaldo gelijk, dan gaat het team, dat de meeste doelpunten voor heeft, door.
Is dit ook gelijk, dan worden penalty’s genomen op de wijze zoals in punt 13 is
omschreven.
15. De scheidsrechter heeft altijd gelijk.
16. De scheidsrechter kan een speler een tijdstraf geven. Een definitief uit het veld
gestuurde speler is van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. Als een
geheel team zich misdraagt, volgt uitsluiting van het toernooi en worden reeds
gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.
17. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleiding.
18. De doelstelling van dit toernooi is om er met zijn allen een gezellige en sportieve
dag van te maken. Wij rekenen op uw medewerking.

