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1.

Alle wedstrijden in de Categorie Standaard Heren worden gespeeld d.m.v. een knock-out systeem. Na
de 1e ronde volgt er een herkansingronde voor de verliezers om zich alsnog voor de 2 e ronde te
plaatsen. De teams worden in de 1e ronde zoveel mogelijk geselecteerd op regio en op de KNVBklasse- indeling van competitiejaar 2021-2022. Op basis van deze criteria worden de teams ingedeeld
in de A- en B-groep. In de 1e en 2e ronde worden de duels afgewerkt in een A- en B groep en in ’n
groep met teams O23. Hierna worden alle teams bij elkaar gevoegd. Men kan een Standaard Heren
team en een team Onder 23 inschrijven. Voor het team Onder 23 mogen geen spelers worden
opgesteld die 23 jaar of ouder zijn en moeten de spelers minimaal 15 jaar oud zijn.

2.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB. Per wedstrijd
kunnen maximaal 5 wisselspelers worden ingezet. Het doorlopend wisselen van spelers is niet
toegestaan. De wedstrijden duren 2 x 45 minuten. De leeftijd van de spelers volgens de KNVB-norm is
minimaal 15 jaar. Zodra een speler deze leeftijd heeft bereikt is hij speelgerechtigd.

3

Indien één van de deelnemende teams niet komt opdagen of zich terugtrekt bij een wedstrijd, dan
heeft de tegenstander zich automatisch geplaatst voor de volgende ronde en wordt de uitslag van 3-0
in de uitslagen reeks ingevoerd.

4

Indien er verenigingen zijn waar in de avonduren niet gespeeld kan worden in verband met het
ontbreken van een lichtinstallatie, dan wordt de wedstrijd gespeeld bij het uitspelend team. Hoewel
de organisatie het niet kan verplichten, geldt voor iedere vereniging een maximale
inspanningsverplichting om de wedstrijd op het hoofdveld van de thuisspelende vereniging te laten
plaatsvinden.

5

Eindigt een wedstrijd in een gelijkspel, dan volgen Shoot-outs. Deze volgen meteen na de reguliere
speeltijd. Spelregels hiervan staan vermeld onder punt 15.

6

De halve finale en de finale worden afgewerkt op Sportpark Dichteren, het complex van VIOD
Doetinchem. De kosten van de wedstrijdleiding van de wedstrijden tijdens de halve finale en finale is
voor rekening van de organisatie. Ook wordt bij deze wedstrijden bij een gelijke stand na de reguliere
speeltijd niet verlengd en valt de beslissing na het nemen van Shoot-outs.

7

Elk uitspelend team zal, indien noodzakelijk, voor een afwijkend tenue moeten zorgdragen. Ook als
het team tijdens de halve finale en finale als uitspelend team staat vermeld.

8

De wisselbeker voor de winnaar wordt pas eigendom, indien de winnaar 3 jaar achtereenvolgens of 5
keer in totaal wordt gewonnen. Indien later blijkt dat in teams spelers zijn uitgekomen die daartoe
niet speelgerechtigd zijn, moeten eventueel behaalde prijzen worden ingeleverd.

9

De winnaar van de Categorie Standaard Heren speelt een oefenwedstrijd tegen De Graafschap op
eigen terrein. De recette wordt gedeeld op basis van 50/50 en valt ten goede van De Graafschap. De
arbitrage van deze wedstrijd wordt vastgesteld door Scheidsrechtersvereniging Doetinchem.

10 Foto’s die in opdracht van Stichting Achterhoek Cup worden gemaakt tijdens wedstrijden en/of
evenementen zijn eigendom van Stichting Achterhoek Cup. Het staat Stichting Achterhoek Cup vrij om
deze foto’s te publiceren in bijvoorbeeld kranten of op Social Media zonder dat zij gehouden is tot
betaling van enige vergoeding uit welke hoofde dan ook.
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11 Afgelasting
Een afgelasting moet op de wedstrijddag uiterlijk voor 13.00 uur telefonisch worden doorgegeven aan
de betreffende contactpersoon van de organisatie Achterhoek Cup. Deze licht de
scheidsrechtersvereniging en de KNVB in. De vereniging dient daarnaast ook de afgelasting aan de
tegenstander te melden, zodat iedereen tijdig op de hoogte is. Wanneer de weersomstandigheden
het niet toelaten om op de geplande speeldag op het terrein van de eerstgenoemde vereniging te
spelen, dan wordt het duel automatisch verplaatst naar dezelfde dag en tijdstip in de daaropvolgende
week. Indien het duel wederom wordt afgelast en de uitspelende vereniging heeft de beschikking
over een kunstgrasveld, dan heeft de organisatie het recht om de wedstijd te verplaatsen naar het
terrein van de uitspelende vereniging. Indien zowel het gras- als kunstgrasveld wordt afgelast door
bijvoorbeeld sneeuw, dan wordt de wedstrijd verplaatst naar een nieuwe speeldatum.
12 Arbitrage
Alle wedstrijden in het toernooi worden geleid door scheidsrechters van de Scheidsrechtersvereniging
Doetinchem en Omstreken. De kosten hiervan zijn tot aan de halve finale voor rekening van de
thuisspelende vereniging. De kosten € 30,- per wedstrijd en dienen voorafgaand te worden betaald.
De organisatie heeft het recht tot aan de halve finale voor het aanstellen van KNVB assistentscheidsrechters. Wanneer de organisatie hiervoor kiest, zijn deze voor rekening van de organisatie.
13 Kaarten
De gele kaarten in de categorie Standaard Heren worden door de organisatie geregistreerd. Bij 2 gele
kaarten volgt een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. Bij twee gele kaarten in één wedstrijd
volgt automatisch een veldverwijdering, aangevuld met een schorsing voor de eerstvolgende
wedstrijd(en). Indien een vereniging met het 1e team en met een O23 team heeft ingeschreven, is een
speler na 2 gele kaarten voor beide teams geschorst. Hij is weer speelgerechtigd, wanneer het team
waarin hij de 2e gele kaart heeft opgelopen zijn straf heeft uitgezeten. Gele en rode kaarten worden
vooralsnog niet gemeld bij de KNVB, waardoor deze geen gevolgen zal hebben voor reguliere
competitie- en eventuele nacompetitiewedstrijden. Echter in geval van opzettelijke en/of grove
overtredingen, spugen, beledigingen van de arbitrage of andere grove excessen waarop de rode kaart
volgt, zal de rode kaart wel worden doorgegeven aan de KNVB. In deze gevallen is de uitspraak van de
organisatie bindend en hierover kan nimmer worden gecorrespondeerd.
14 Spelregels intrap (in plaats van ingooi)
Vanaf de editie 2019-2020 is er een nieuwe spelregel ingevoerd. De ingooi bij een iedere Achterhoek
Cup wedstrijd is nu een intrap. De aanvullende regels voor de intrap zijn:
• Een speler kan hieruit geen buitenspel staan;
• De speler die intrapt (nemer) kan niet rechtstreeks scoren;
• De tegenspeler(s) moeten op 9.15 meter afstand staan;
• De tegenstander mag niet worden gehinderd;
• De nemer mag maximaal 1 pas/stap hanteren. Geen aanloop;
• De nemer mag de bal niet 2 x achter elkaar spelen en/ of aanraken. Komt de bal vanuit een intrap
tegen de paal of scheidsrechter terug, dan mag de nemer de bal niet spelen/aanraken.
Als de intrap niet op een correcte manier (zoals: voeten in het veld, de bal ligt niet stil of het nemen
van een aanloop) dan wordt dit gezien als een foutieve intrap en gaat de intrap naar de tegenstander.
Indien er tijd wordt gerekt bij een intrap, dan is dit een overtreding en volgt een gele kaart voor de
nemer van de intrap. De intrap gaat vervolgens niet naar de tegenstander, want de bal is nog niet in
het spel geweest. Een andere medespeler dient de intrap vervolgens te nemen.
15
•
•
•

Spelregels Shoot-out
Bij een gelijke stand na het einde van de wedstrijd volgen Shoot-outs, door 5 spelers van elk team;
De Shoot-outs worden alleen genomen door de 2 x 11 veldspelers na de reguliere speeltijd;
Voor de start van de Shoot-outs wordt eerst getost, voor welk team gaat starten;
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•
•
•

De Shoot-outs worden om en om genomen en is een 1 tegen 1 duel tussen de speler en de keeper;
De speler start op kop cirkel (de cirkel bij de middenlijn) richting het doel en probeert te scoren;
De speler mag pas scoren in het 16 meter gebied;
De keeper start op de doellijn en mag het 16 meter gebied niet uitkomen;
De cirkel op de 16 meterlijn telt niet mee als 16 meter gebied;
De bal moet een voorwaartse beweging blijven maken, met uitzondering van een rebound via de
keeper of de paal. De bal moet daarbij altijd tussen speler en het doel blijven;
De speler heeft 12 seconden de tijd om te scoren, dit wordt aangegeven door een fluitsignaal van de
scheidsrechter bij start en einde van de Shoot-out;
Indien de keeper een overtreding maakt waardoor de speler onreglementair wordt gestopt, dan
wordt de overtreding omgezet in een geldig doelpunt;
Tijdens de Shoot-outs kan geen wisselspeler worden ingebracht;
Het team met de meeste doelpunten heeft de Shoot-outs gewonnen;
Indien er na 5 Shoot-outs geen beslissing is gevallen, dan worden er door nieuwe spelers om en om
Shoot outs genomen tot het moment dat er een beslissing valt.

16 Inschrijfgeld
• Het inschrijfgeld bedraagt € 25,= voor de deelnemende teams Categorie Standaard Heren
• Het inschrijfgeld zal worden gefactureerd door de Stichting Achterhoek Cup. De KNVB belast de
deelnemende vereniging bij aanmelding € 20,= voor gebruik van faciliteiten Sportlink.
• Indien een deelnemend team zich na de loting van de Facility Groep Nederland Achterhoek Cup
terugtrekt, dan blijft het inschrijfgeld verschuldigd en volgt een boete.
17 Boete
Na terugtrekking van een team moet een boete van € 75,= worden betaald. Als deze boete niet wordt
voldaan, volgt een uitsluiting van deelname aan de Achterhoek Cup van het daaropvolgend seizoen.
18 Geschillen
Bij eventuele geschillen beslist de organisatie. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de organisatie. Protesten kunnen niet worden ingediend.
19 Wedstrijdprogramma
Daags na iedere loting treft u op onze website het wedstrijdprogramma aan. Tevens ontvangen onze
contactpersonen van de deelnemende verenigingen een e-mail met een overzicht.
20 Speelschema
Ronde

Datum

Datum - Terrein

Groep

Speelronde 1

Dinsdag 5 + 12 okt

+

Dinsdag 19 okt 2021

A+B+O23

Herkansingronde

Dinsdag 26 okt

+

Dinsdag 2 nov 2021

A+B+O23

Speelronde 2

Dinsdag 16 + 23 nov +

Dinsdag 30 nov 2021

A+B+O23

Tussenronde

Dinsdag 14 dec 2021

Achtste Finale

Dinsdag 8+15 febr

Thuisspelende club

A+B+O23

Kwart Finale

Dinsdag 1 mrt 2022

Thuisspelende club

A+B+O23

Halve Finale

Dinsdag 5 + 12 apr

Sportpark Dichteren

A+B+O23

Finale

Zaterdag 25 juni 2022

Sportpark Dichteren

A+B+O23

A+B+O23
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