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Artikel 1 
Deelname staat op vrijwillige basis open voor alle G-teams die zich hebben ingeschreven voor 
de competitie van district Zuid I. 
 
Artikel 2 
De wedstrijden duren 2 x 30 minuten en worden geleid door scheidsrechters, aangesteld door 
de KNVB Zuid I. Indien er geen KNVB-scheidsrechter aanwezig is, dient de wedstrijd onder 
eigen leiding gespeeld te worden. 
Indien de stand na de reguliere wedstrijd gelijk is, valt de beslissing door het nemen van  
strafschoppen. Ieder G-team neemt 5 strafschoppen, om en om, door 5 verschillende spelers. 
Indien na deze strafschoppenreeks de stand nog steeds gelijk is, wordt door ieder G-team, om 
en om, één strafschop genomen tot er een winnaar is, steeds weer door verschillende spelers 
die nog geen strafschop hebben genomen. Dit geldt ook voor de finalewedstrijd. 
 
Artikel 3 
Er zijn in het G-voetbal geen elftalopgaven, zodat alle aangesloten leden van het G-voetbal uit 
mogen komen in deze KNVB bekercompetitie. 
 
Artikel 4 
Indien een G-team niet kan opkomen voor de bekerwedstrijd waarvoor de datum reeds is 
vastgesteld, kan in onderling overleg met de tegenstander de wedstrijd worden verplaatst naar 
een ander datum. Deze datum dient te liggen binnen 2 weken van de oorspronkelijk 
vastgestelde datum. 
Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, is het G-team dat op de oorspronkelijke 
datum niet kon opkomen uitgeschakeld en gaat de tegenstander door naar de volgende ronde. 
 
Artikel 5 
Indien een wedstrijd door weersomstandigheden wordt afgelast, wordt deze opnieuw 
vastgesteld. 
 
Artikel 6 
De finalewedstrijd wordt gespeeld op een neutraal terrein, vast te stellen door de medewerker 
organisatie competitie en wordt geleid door een door de KNVB aangestelde scheidsrechter. 
 
Artikel 7 
De bekerfinalisten ontvangen een door de KNVB beschikbaar gestelde beker, die direct 
eigendom wordt. Ook ontvangen de finalisten een herinneringsmedaille. 
 
Artikel 8 
De medewerker organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. In 
gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal.  
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