
fifa 15 toernooi v.v. Noordster reglement
Algemeen reglement
1. Er wordt gespeeld met de normale voetbalregels zoals deze standaard staan

in fifa 15;
2. Er wordt gespeeld met de klassieke controler instellingen, deze mogen dus

niet aangepast worden;
3. Er wordt gespeeld met de camerastand tele;
4. Er mogen geen transfers gedaan worden in het spel, er wordt dus met de 

standaard teams zoals deze in fifa 15 staan (classic teams mogen niet);
5. Het eerst genoemde team zit op de linker stoel voor het scherm;
6. Het eerst genoemde team speelt altijd in de thuistenues, het uitspelende

team past zich hierop aan
7. Iedere speler heeft 1 minuut om voor een wedstrijd zijn opstelling en

formatie aan te passen
8. Gedurende het spel mag een speler het spel maximaal 3 keer stoppen voor

een wissel of tactische wijziging;
9. Het is verboden om tijdens het spel aan elkaar te zitten of elkaar uit te 

schelden;
10. Het wedstrijdbriefje wordt voor de wedstrijd opgehaald door het thuis

spelende team en na de wedstrijd ingevuld weer ingeleverd bij 
het wedstrijdsecretariaat

11. Er mag door een speler maar met 1 team worden deelgenomen aan het 
toernooi, het team dat je door geeft speel je het hele toernooi mee;

12. Er mogen meerdere gelijke teams in 1 poule, bijvoorbeeld 3x Barcelona;
13. Toeschouwers en spelers die niet spelen blijven achter de lijn en vallen

de spelers op geen enkele manier lastig;
14. Als het spel is afgelopen, sluit de speler die thuis speelt het spel af;
15. Iedere poulewedstrijd start tegelijk op aangeven van iemand van het

wedstrijdsecretariaat;
16. Wordt een spel afgesloten door een van de spelers terwijl de wedstrijd nog

bezig is dan volgt een 10-0 nederlaag
17. De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de volgende ronde;
18. Indien 2 ploegen (nummers 2 en 3) gelijk eindigen beslist het doelsaldo,

is dit gelijk, dan het onderlinge resultaat en mocht dit ook gelijk zijn,
dan geldt de meest gescoorde goals. Is ook dit gelijk dan wordt er een
beslissingswedstrijd gespeeld;

19. De poule indeling wordt gedaan door het wedstrijdsecretariaat en hierover
valt niet te discuseren;

20. De poulefase wordt gespeeld in een halve competitie, dit zelfde geldt
voor de finalepoule. Na de finalepoule volgen kruisfinales die gaan over
1 wedstrijd, mocht er tijdens een kruisfinale een gelijke stand zijn dan
wordt er gespeeld volgens de klassieke verlenging, is de stand dan nog
gelijk dan volgen er penalty's, waarbij er iemand tussen beide spelers 
in komt zitten om kijken te voorkomen;

21. De duur van de wedstrijden wordt ingesteld op 4 minuten per helft.
22. Indien het reglement niet voorziet of een van de regels wordt overtreden 

beslist het wedstrijdsecretariaat;
23. Mocht de nummer 1 of 2 uit de poule niet kunnen op de datum van de 

volgende ronde dan gaat automatisch de nummer 3 uit de poule door;
24. Kan uit de poule waarvan de nr. 1 of 2 niet kan de nr. ook niet dan gaat

de beste nummer 3 uit een andere poule door, mochten er een aantal
nummers 3 gelijk eindigen dan vervallen voor die teams de resultaten
tegen de nummers 4 uit de poule;

24. Indien de stroom uitvalt of een playstation uitvalt, dan zal de wedstrijd



opnieuw worden gespeeld indien dit voor de 70e minuut gebeurd,
is dit in of na de 70e minuut dan wordt de tussenstand op dat moment
de eindstand

25. Klachten worden niet in behandeling genomen.


