Nacompetitie JO17
Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden
beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 80 minuten volgt er een verlenging van 2 x 12,5 minuten;
b. Is er na het spelen van 2 x 12,5 minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het
nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de tweede ronde.
Vanaf de HK/1e klasse worden alleen trio's aangesteld bij de finale, bij alle hogere klasse worden - bij
voldoende beschikbaarheid - bij alle wedstrijden trio's aangesteld.
Nacompetitie JO19
Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden
beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten volgt er een verlenging van 2 x 15 minuten;
b. Is er na het spelen van 2 x 15 minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het
nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de tweede ronde.
Vanaf de HK/1e klasse worden alleen trio's aangesteld bij de finale, bij alle hogere klasse worden - bij
voldoende beschikbaarheid - bij alle wedstrijden trio's aangesteld.
Nacompetitie Senioren
Indien er na de reguliere speeltijd nog geen winnaar bekend is dan zal de wedstrijd als volgt worden
beslist:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten volgt er een verlenging van 2 x 15 minuten;
b. Is er na het spelen van 2 x 15 minuten verlenging nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het
nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de "Spelregels veldvoetbal", de winnaar.
De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de tweede ronde.
Indien de nacompetitie Senioren (4e/5e klasse Zuid I en Zuid II) bestaat uit 2 wedstrijden (uit en
thuis) en na het spelen van deze 2 wedstrijden nog geen beslissing door middel van wedstrijdpunten
is verkregen, dan is het doelsaldo van deze 2 wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan wordt de
2e wedstrijd als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw geloot is
voor doelkeuze, met 2 x 15 minuten verlengd.
b. Na 15 minuten spelen, wordt van doel gewisseld.
c. Is er, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan wordt de beslissing
verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels
veldvoetbal”, totdat er een winnaar is.
Vanaf de reserve 1e klasse/2e klasse worden alleen trio's aangesteld bij de finale, bij alle hogere
klasse worden bij alle wedstrijden trio's aangesteld.
De bekerreglementen staan op: https://www.knvb.nl/assist/assistbestuurders/wedstrijdzaken/competities/bekerreglementen .

