
We vinden het belangrijk dat alle spelers dit seizoen – zodra de coronamaat-
regelen dit toelaten – weer kunnen doen wat ze het liefste doen: voetballen. 
Daarom starten we met de organisatie van de KNVB REGIOCUP. Zodra het niet 
meer mogelijk is om de huidige competitie te hervatten wordt deze zowel 
voor de A als B-categorie georganiseerd. 

Raadpleeg de routekaart om te zien voor welke categorieën en  
leeftijdscategorieën de KNVB REGIOCUP al van toepassing is en  
welke deadlines hieraan verbonden zijn. 

Dit overzicht geeft, indien van toepassing, per categorie aan op welke 
manier de KNVB REGIOCUP tot stand gebracht zal worden en welke  
regelementen aangehouden worden. Meer informatie de KNVB REGIOCUP is 
te vinden op www.knvb.nl/regiocup

Na de nieuwe maatregelen die af zijn gegeven op de persconferentie van  
23 februari is het volgens de routekaart voor onderstaande categorieën nog 
mogelijk om de huidige competitie te vervolgen. Voor de overige categorieën 
zal de KNVB REGIOCUP van toepassing zijn.
• Veldvoetbal: A-Categorie jeugd en teams t/m O-23
• Zaalvoetbal: A-Categorie

ELKE WEEK EEN WEDSTRIJD  |  REGIONALE POULES  |  GELIJKE KRACHTSVERSCHILLEN

VELDVOETBAL

ZAALVOETBAL

A-Categorie (jeugd en senioren) B-Categorie (jeugd en senioren)

Deelname Automatische deelname
• Alle teams uit de competities worden automatisch ingedeeld in Sportlink.
•  Uitschrijving per team is mogelijk tot en met 19 maart. 

Teams die nog niet zeker zijn van de Regiocup zullen een latere uitschrijfdatum gecommuniceerd krijgen.
• Uitschrijving verloopt via de wedstrijdsecretaris

Automatische deelname
• Alle teams uit de competities worden automatisch ingedeeld in Sportlink.
•  Uitschrijving per team is mogelijk tot en met 19 maart 

Teams die nog niet zeker zijn van de Regiocup zullen een latere uitschrijfdatum gecommuniceerd krijgen. 
Uitschrijving verloopt via de wedstrijdsecretaris

Duur Spelen zodra het kan tot en met het weekend van 26/27 juni
• Elk weekend een wedstrijd
• Ter indicatie: Vanaf begin mei is dit 8-9 wedstrijden per team 

Spelen zodra het kan tot en met het weekend van 26/27 juni
• Elk weekend een wedstrijd
• Ter indicatie: Vanaf begin mei is dit 8-9 wedstrijden per team 

Inschrijfgeld Geen
• Kosten officials worden na afloop doorbelast, net als bij reguliere competitie

Geen

Indeling poules Regionaal karakter 
•  Om een regionale indeling aan te houden wordt er aangestuurd op kleinere poules. 
•  Afhankelijk van de startdatum zijn dit over het algemeen poules van 4 tot 6 teams.

Regionaal karakter
•  Om een regionale indeling aan te houden wordt er aangestuurd op kleinere poules
•  Afhankelijk van de startdatum zijn dit over het algemeen poules van 4 tot 6 teams.
•  Voor 7x7 (35+ en 45+) gaan we uit van het huidige speelschema. Aantal speelavonden is afhankelijk van startdatum
• G-Voetbal en ander passend aanbod zal ook opgestart worden

Niveaus Gelijke krachtsverschillen. In de poules worden de volgende niveaus bij elkaar ingedeeld:
•  2e divisie mannen t/m hoofdklasse mannen (gezien reisafstanden)
• Andere klassen: maximaal 2 verschillende niveaus bij elkaar.

Gelijke krachtsverschillen
• Indeling op basis van speelniveau.

Speeldag Gemengde poules
• (Standaard) zaterdag- en zondagteams kunnen bij elkaar ingedeeld worden.
• Zaterdag tegen zondag of v.v. op zaterdag 17:00 uur
• Clubs kunnen altijd afstemmen om wedstrijden op andere tijd en dag te spelen, zoek elkaar op en stem af.

Indeling op speeldag

Wedstrijdopzet Elke wedstrijd heeft een winnaar
• Gelijkspel is direct strafschoppen

Elke wedstrijd heeft een winnaar
• Gelijkspel is direct strafschoppen

Arbitrage Zoveel als mogelijk KNVB-arbitrage Clubarbitrage

Tuchtzaken Geel wordt niet geregistreerd, direct rood en stakingen wel
• Gele kaarten worden niet in behandeling genomen (inclusief 2x geel) (Er worden geen kosten doorberekend)
• (Directe) rode kaarten, stakingen of “niet opkomen” worden wel in behandeling genomen 

Direct rood en stakingen worden geregistreerd
• (Directe) rode kaarten, stakingen of “niet opkomen” worden wel in behandeling genomen
• De straftijdregeling is conform spelregels van toepassing

Speelgerechtigheid Alleen voor huidige spelers van vereniging
•  Alleen geregistreerde spelende leden van eigen vereniging kunnen deelnemen. Nieuwe leden per seizoen 2021/’22 zijn dus niet 

toegestaan.
• Inschrijving nieuwe leden is continu mogelijk
•  Geschorste leden kunnen niet spelen, spelers die uitsluiting open hebben staan wel. Uitsluiting blijft open staan richting nieuwe 

seizoen

Alleen voor huidige spelers van vereniging
•  Alleen geregistreerde spelende leden van eigen vereniging kunnen deelnemen. Nieuwe leden per seizoen 2021/’22 zijn dus niet 

toegestaan.
• Inschrijving nieuwe leden is continu mogelijk
•  Geschorste leden kunnen niet spelen, spelers die uitsluiting open hebben staan wel. Uitsluiting blijft open staan richting nieuwe 

seizoen

Wisselbeleid Onbeperkt wisselen en terugwisselen
•  Gezien de lange periode dat er slechts beperkt kon worden getraind, is er vrijuit ruimte om spelers te wisselen. Hierbij kan een 

ook al gewisselde speler opnieuw worden ingebracht. Er mogen maximaal 12 spelers op de bank zitten.
• Er wordt gebruik gemaakt van het mDWF.

Onbeperkt wisselen en terugwisselen
•  Gezien de lange periode dat er slechts beperkt kon worden getraind, is er vrijuit ruimte om spelers te wisselen. Hierbij kan een 

ook al gewisselde speler opnieuw worden ingebracht. Er mogen maximaal 12 spelers op de bank zitten.
• Er wordt gebruik gemaakt van het mDWF.

Overige kosten Behalve kosten arbitrage en tucht zijn er geen overige kosten. Behalve kosten tucht zijn er geen overige kosten.

*  Indien de competities in de Eredivisie zaal (mannen en vrouwen) definitief niet meer hervat worden zal in onderling 
overleg met de clubs worden gesproken over scenario’s voor de restant van het seizoen.

A-Categorie (jeugd en senioren) B-Categorie (jeugd en senioren)

Deelname Automatische deelname
•  Alle teams uit de competities worden automatisch ingedeeld in Sportlink. 

Uitschrijving per team is mogelijk tot en met 19 maart 
Teams die nog niet zeker zijn van de Regiocup zullen een latere uitschrijfdatum gecommuniceerd krijgen.

• Uitschrijving verloopt via het bestuur

Automatische deelname
•  Alle teams uit de competities worden automatisch ingedeeld in Sportlink. 

Uitschrijving per team is mogelijk tot en met 19 maart 
Teams die nog niet zeker zijn van de Regiocup zullen een latere uitschrijfdatum gecommuniceerd krijgen.

• Uitschrijving verloopt via het bestuur

Duur Spelen zodra het kan tot en met 25 juni 
• Wekelijks een wedstrijd
• Ter indicatie: Vanaf begin mei is dit 8-9 wedstrijden per team

Spelen zodra het kan tot en met 25 juni 
• Wekelijks een wedstrijd
• Ter indicatie: Vanaf begin mei is dit 8-9 wedstrijden per team

Inschrijfgeld Geen
• Kosten officials worden na afloop doorbelast, net als bij reguliere competitie
• Kosten van de zaal worden net als bij reguliere competitie doorbelast

Geen
• Kosten officials worden na afloop doorbelast, net als bij reguliere competitie
• Kosten van de zaal worden net als bij reguliere competitie doorbelast

Indeling poules Regionaal karakter
• Om een regionale indeling aan te houden wordt aangestuurd op kleinere poules.
• Afhankelijk van de startdatum zijn dit over het algemeen poules van 4 tot 6 teams.

Regionaal karakter
• Om een regionale indeling aan te houden wordt aangestuurd op kleinere poules.
• Afhankelijk van de startdatum zijn dit over het algemeen poules van 4 tot 6 teams.

Niveaus Gelijke krachtsverschillen 
• In de poules kunnen teams van maximaal 2 verschillende niveaus bij elkaar ingedeeld worden

Gelijke krachtsverschillen
• Indeling o.b.v. speelniveau

Speeldag Zoveel mogelijk indeling op speeldag, maar regio is belangrijkste criterium Zoveel mogelijk indeling op speeldag, maar regio is belangrijkste criterium

Wedstrijdopzet Stand na reguliere speeltijd is eindstand
• Er wordt gespeeld volgens de spelregels district

Stand na reguliere speeltijd is eindstand
• Er wordt gespeeld volgens de spelregels district

Arbitrage Zoveel als mogelijk KNVB-arbitrage Zoveel als mogelijk KNVB-arbitrage

Tuchtzaken Direct rood en stakingen worden geregistreerd
• (Directe) rode kaarten, stakingen of “niet opkomen” worden wel in behandeling genomen
• De straftijdregeling is conform spelregels van toepassing

Direct rood en stakingen worden geregistreerd
• (Directe) rode kaarten, stakingen of “niet opkomen” worden wel in behandeling genomen
• De straftijdregeling is conform spelregels van toepassing

Speelgerechtigheid Alleen voor huidige spelers van vereniging
•  Alleen geregistreerde spelende leden van eigen vereniging kunnen deelnemen. Nieuwe leden per seizoen 2021/’22 zijn dus niet 

toegestaan.
• Inschrijving nieuwe leden is continu mogelijk
•  Geschorste leden kunnen niet spelen, spelers die uitsluiting open hebben staan wel. Uitsluiting blijft open staan richting nieuwe 

seizoen

Alleen voor huidige spelers van vereniging
•  Alleen geregistreerde spelende leden van eigen vereniging kunnen deelnemen. Nieuwe leden per seizoen 2021/’22 zijn dus niet 

toegestaan.
• Inschrijving nieuwe leden is continu mogelijk
•  Geschorste leden kunnen niet spelen, spelers die uitsluiting open hebben staan wel. Uitsluiting blijft open staan richting nieuwe 

seizoen

Wisselbeleid Net als reguliere competitie
• Er wordt gebruik gemaakt van het mDWF.

Net als reguliere competitie
• Er wordt gebruik gemaakt van het mDWF.

Overige kosten Sporthal
• Kosten van de zaal worden net als bij reguliere competitie doorbelast

Sporthal
• Kosten van de zaal worden net als bij reguliere competitie doorbelast

http://www.knvb.nl/regiocup
www.knvb.nl/regiocup

	Button 18: 


