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2. Streetwise Cup
De Streetwise Cup wordt met trots georganiseerd door de Johan Cruyff Foundation en de
Krajicek Foundation voor kinderen in aandachtswijken in de leeftijd 10 t/m 15 jaar. Het
grootste en spannendste straatvoetbaltoernooi van Nederland, en meer…
Op een laagdrempelige manier brengen we gelijkheid onder de aandacht en maken we het
onderwerp bespreekbaar. Altijd op basis van respect, eerlijkheid, plezier en onderling
samenwerking. Want hier is iedereen gelijk. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je gelooft
en wat je overtuigingen zijn.
Wij staan voor meer sporten en meer oog voor elkaar.
Voor meer bewegen en meer ontmoeten.
Met jongens en meiden.
Van de lokale voorrondes tot de landelijke finale dag.
Streetwise Cup
Equality x Football

2.1

Contact

Organisatie
Danya Limburg
danya@cruyff-foundation.org
020 305 77 66

Pers
Freia Goederaad
freia@krajicek.nl
070 338 7445
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2.2

De Cruyff Foundation & Krajicek Foundation

Zowel de Cruyff Foundation als de Krajicek Foundation zetten al jarenlang (wereldwijd) sport
in als middel en verschaffen elke dag aan duizenden kinderen speelruimte. Helaas
constateren beide organisaties dat er (grote) uitval is in het structureel sporten bij de 13+
doelgroep. Tevens zijn meiden minder vaak op Cruyff Courts of Playgrounds te vinden. Om
deze redenen is een nieuw landelijk straatvoetbaltoernooi in het leven geroepen om de jeugd
in beweging te brengen, waarbij bewustwording van sociale onderwerpen een belangrijke rol
speelt.
Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt al meer dan 20 jaar wereld sportactiviteiten
voor kinderen. We focussen ons daarbij op kwetsbare kinderen. Met onze sportprojecten voor
kinderen met een beperking, onze Cruyff Courts en onze Schoolpleinen14 geven we deze
kinderen de ruimte om te sporten en spelen. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen ruimte
om vrienden te maken én ruimten waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen
verbeteren. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen.
Krajicek Foundation
Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten. En dat kan natuurlijk niet. Want
iedereen weet het: kinderen die regelmatig buiten spelen en sporten, zijn vrolijker, gezonder
en ontwikkelen sneller hun talenten.
De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtswijken om regelmatig te bewegen en
daarmee een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen. Samen met
gemeenten leggen we Krajicek Playgrounds aan waar kinderen dicht bij huis onbezorgd
kunnen sporten en spelen. En we zorgen voor goede begeleiding: aan iedere Playground is
een professionele sportleider verbonden. Daarnaast geven we jongeren uit deze wijken de
kans om een positieve impact te maken in hun wijk. In ruil voor een studiebeurs organiseren
onze Krajicek Scholarshippers wekelijks op en rondom hun Playground sport- en
spelactiviteiten voor de kinderen uit hun buurt.
De Krajicek Foundation is in 1997 opgericht en inmiddels zijn er 125 Krajicek Playgrounds
verspreid over 40 gemeenten waar dagelijks 5.625 kinderen sporten en spelen onder
begeleiding van ruim 100 sportleiders en 200 Krajicek Scholarshippers.
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3. Het toernooi
Streetwise Cup is het straatvoetbaltoernooi voor alle kinderen van 10 t/m 15 jaar van de
Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds. Streetwise Cup bestaat uit 4 speelrondes (lokale
voorronde (inclusief stadsfinale), kwartfinale, halve finale en landelijke finale) en 4
categorieën (Meiden 10-12 jaar, Meiden 13-15 jaar, Jongens 10-12 jaar en Jongens 13-15 jaar).
Naast plezier in het spel vinden wij het belangrijk dat alle deelnemers aan de slag gaan met
het thema “equality”. Daarom starten we iedere spelronde met een centrale
openingsceremonie. Zo kunnen we niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten samen het
verschil maken.
Streetwise Cup heeft 4 verschillende poules:
1. Meiden 10-12 jaar
2. Jongens 10-12 jaar
3. Meiden 13-15 jaar
4. Jongens 13-15 jaar

3.1

De ceremonie

Elke speelronde start met een openingsceremonie. Vergelijkbaar met “over de streep”
verdelen alle deelnemers zich aan de buitenkant van het veld. Op vragen antwoorden zij ja of
nee. Bij “ja” doen ze een stap naar voren (richting de middenstip). Bij “nee” doen ze een stap
naar achter. De vragen moeten de omgangsregels van de Krajicek Foundation en de 14 regels
van Johan Cruijff benadrukken, voorbeelden:
-

Wie vindt voetbal leuk?

-

Wil jij hetzelfde behandeld worden als de persoon links en rechts van je?

-

Wil je dat we vandaag plezier hebben?

-

Wie vindt samenspelen leuk?

-

Wie heeft zin om vandaag te voetballen?

Het is aan de host om de uniformiteit van de antwoorden te benadrukken: “jullie zijn allemaal
naar voren gestapt en willen allemaal een leuke dag ervaren en met respect behandeld
worden. Laten we dan ook afspreken elkaar respectvol te behandelen, samen te spelen en
vooral plezier met elkaar te maken.”
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Tijdens het toernooi geven de deelnemers elkaar “equality punten”. Deze punten hebben alles
te maken met positief gedrag naar anderen, gelijkheid, sportiviteit en respect. Elke deelnemer
van Streetwise Cup is gelijk aan elkaar en zal ook zo behandeld worden.
Na afloop van elke wedstrijd kan de tegenstander beoordeeld worden aan de hand van de
onderstaande vragen om een indicatie geven waar de deelnemers naar kunnen refereren:
-

Doen alle spelers mee aan het spel / komen alle spelers voldoende aan de bal?

-

Worden alle spelers voldoende betrokken bij het team?

-

Wordt er ook omgekeken naar andere de spelers?

-

Hebben de spelers zich netjes gedragen naar de tegenstanders? En naar de
scheidsrechter?

-

Hebben de spelers elkaar aangemoedigd?

-

Is de wedstrijd op een positieve/respectvolle manier gestart en beëindigd?

-

Is er sportief gespeeld?

-

Gaat de tegenpartij respectvol om met de anderen deelnemers, scheidsrechter,
materialen en andere betrokkenen?

Op basis van bovenstaande vragen bepaalt ieder team hoeveel punten ze de tegenstander
geven (1, 2 of 3 punten). De punten geven ze na iedere wedstrijd door aan de scheidsrechter
of wedstrijdleiding.
De equalitypunten maken deel uit van het totaal aantal punten in het klassement.
Naast de equality punten die de teams aan elkaar geven, geeft de scheidsrechter ook equality
punten. De scheidsrechters bepaalt de equalitypunten (max. 2 punten te verdelen per
wedstrijd) op basis van dezelfde criteria. Deze punten worden bij elkaar opgeteld voor de
ranking van het toernooi.
Er wordt geen aparte beker uitgereikt voor de equality punten. De punten zitten in het
standaard voetbalklassement verwerkt.
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3.3

Ranking

Per wedstrijd worden er punten toegekend voor:
Doelpunten, eindstand en punten zijn hetzelfde als in het reguliere voetbal.
Equalitypunten: de teamcaptain geeft aan het eind van elke wedstrijd namens het
team maximaal 3 “Equalitypunten” aan het andere team door aan de scheidsrechter.
De scheidsrechter vult het in op het wedstrijdkaartje.
Scheidsrechterpunten: de scheidsrechter mag maximaal 2 Equalitypunten verdelen
onder de teams op basis van de hierboven genoemde criteria. Alleen in hele punten,
dat betekend dat beide teams 1 punt krijgen of één team 2 en de ander 0 punten.
Totaal: alleen de punten gemarkeerd met een sterretje tellen mee voor het totaal.
THUIS
Doelpunten
Eindstand
*Punten
*Equality punten (1-3)
*Scheidsrechter punten
(max 2)

Gekregen van uit:

UIT

Gekregen van thuis:

Totaal
De eind ranking wordt gebaseerd op basis van een optelsom van alle totaalpunten. Bij een
gedeelde plaats in de ranking wordt er eerst gekeken naar:
1. Equality punten
2. Doelsaldo
3. Onderlinge uitslag van de wedstrijd(en)
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3.4

Speelwijze en speeltijd

De duur van de wedstrijden wordt bepaald door de organisatie van de voorronde, dit is
bijvoorbeeld op basis van het aantal deelnemende teams. De duur van een wedstrijd wordt
voorafgaand aan het toernooi aangekondigd door de organisatie aan de begeleiders/teams.
Equality punten worden na afloop van elke wedstrijd aan de scheidsrechter of
wedstrijdleiding doorgegeven.
De organisatie bepaald tevens ook de speelwijze. Dit kan 4 vs 4, 5 vs 5 of 6 vs 6 zijn,
afhankelijk van de afmeting van het veld. Tijdens de finale zal er 6 vs 6 gespeeld worden.
Bij elke speelwijze is buitenspel niet van toepassing en zijn slidings niet toegestaan.

3.5

Voorronde

Elke deelnemende gemeente organiseert een voorronde voor de vier verschillende poules. De
gemeente mag zelf besluiten welke Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds kunnen
deelnemen, bij voorkeur natuurlijk allemaal. De organiserende partij ontvangt een
toernooipakket:
-

Ballen1;

-

Prijzen voor winnende teams;

-

Toernooivlag2.

Heb je meerdere Cruyff Courts en/of Krajicek Playgrounds in de gemeente, organiseer eerst
een stadsfinale voordat je teams afvaardigt naar de kwartfinale.
Heb je vragen over de situatie in jouw gemeente, neem dan gerust contact op. Wij adviseren
graag over de best passende speelsituatie in jouw gemeente.

1 Naar rato aantal Cruyff Courts en/of Krajicek Playgrounds in de gemeente
2 Naar rato aantal Cruyff Courts en/of Krajicek Playgrounds in de gemeente
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3.6

Kwartfinale

De kwartfinale wordt vaak met 4 of 5 verschillende gemeenten gespeeld, kijk hiervoor naar de
regio indeling. Dat betekent dat er minimaal 4 teams per categorie aan een kwartfinale
meedoen. Wanneer een gemeente een kwartfinale organiseert, ontvangt de organiserende
partij het volgende pakket:
-

Een ballenpakket (vier ballen, voetbalhesjes en een ballentas);

-

Prijzen voor winnende teams;

-

Toernooivlag;

-

€300,- (incl. BTW) event budget3.

Verantwoordelijkheden organisatie kwartfinale
Alle kwartfinales van de Streetwise Cup dienen volgens eenzelfde format georganiseerd te
worden:
-

Een kwartfinale vindt plaats op een Cruyff Court of Krajicek Playground;

-

Er is gecertificeerde EHBO aanwezig;

-

Het wedstrijdschema bestaat uit een aparte jongens- en meisjespoule maar wordt op
dezelfde dag en bij voorkeur op dezelfde tijden gespeeld;

-

Het thema’s Equality staat centraal;

-

Uiterlijk 10 dagen voor speeldatum wordt het programma gedeeld met de
deelnemende teams;

-

Bij aankomst van de teams is er een programma van de dag voor de teambegeleiders;

-

Iets te snacken (bij voorkeur fruit) en drinken (bij voorkeur water) voor alle
deelnemers;

-

Koffie en thee voor teambegeleiders, eventueel ouders en andere supporters;

-

Het maken en delen van (team)foto’s per mail, social media rekening houdend met de
privacy wet.

Het wordt op prijs gesteld als er betrokkenheid is van een Betaald Voetbal Organisatie (mits
aanwezig) – in de vorm van een clinic, aanwezigheid spelers bij de opening/prijsuitreiking of
een aandenken/goodiebag.
Vanwege het aantal kwartfinales zijn de Cruyff Foundation en Krajicek Foundation niet altijd
in staat om een kwartfinale te bezoeken.

3 Het eventbudget kan alleen gedeclareerd worden na afloop van het evenement d.m.v. het invullen van het
declaratieformulier en het bijvoegen van de facturen en/of bonnetjes. Er mogen alleen kosten gedeclareerd worden
die gemaakt zijn om het event aan te kleden, denk hierbij aan side-events, catering, huur muziek installatie etc.
Personeelskosten keren wij niet uit.
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3.7

Halve finale

Wanneer een gemeente een halve finale organiseert, ontvangt de organiserende partij het
volgende pakket:
-

Een ballenpakket (vier ballen, voetbalhesjes en een ballentas);

-

Prijzen voor winnende teams;

-

Toernooivlag;

-

€750,- (incl. BTW) event budget4.

Verantwoordelijkheden organisatie halve finale
Alle halve finales van de Streetwise Cup dienen volgens eenzelfde format georganiseerd te
worden:
-

Halve finales vinden plaats op een Cruyff Court of Krajicek Playground;

-

Er is gecertificeerde EHBO aanwezig;

-

Het wedstrijdschema bestaat uit een aparte jongens- en meisjespoule maar wordt op
dezelfde dag en bij voorkeur op dezelfde tijden gespeeld

-

Het thema’s Equality staat centraal;

-

Uiterlijk 10 dagen voor speeldatum wordt het programma gedeeld met de
deelnemende teams;

-

Bij aankomst van de teams is er een programma van de dag voor de teambegeleiders;

-

Iets te snacken (bij voorkeur fruit) en drinken (bij voorkeur water) voor alle
deelnemers;

-

Koffie en thee voor teambegeleiders, eventueel ouders en andere supporters;

-

Het maken en delen van (team)foto’s per mail, social media rekening houdend met de
privacy wet.

Streetwise Cup heeft ook een aantal (o.a. facilitaire) eisen waaraan een halve finale aan dient
te voldoen:
-

Er is gecertificeerde EHBO aanwezig;

-

Toiletvoorziening en eventuele omkleedmogelijkheid;

-

Goede geluidsinstallatie (voor omroepen wedstrijden, opening, prijsuitreiking en
achtergrondmuziek);

-

Dag host (iemand die de dag aan elkaar praat in de vorm van teams welkom heten,
officiële opening, omroepen wedstrijden en prijsuitreiking).

4 Het eventbudget kan alleen gedeclareerd worden na afloop van het evenement d.m.v. het invullen van het
declaratieformulier en het bijvoegen van de facturen en/of bonnetjes. Er mogen alleen kosten gedeclareerd worden
die gemaakt zijn om het event aan te kleden, denk hierbij aan side-events, catering, muziek installatie etc.
Personeelskosten keren wij niet uit.
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Het wordt op prijs gesteld als er betrokkenheid is van een Betaald Voetbal Organisatie (mits
aanwezig) – in de vorm van een clinic, aanwezigheid spelers bij de opening/prijsuitreiking of
een aandenken/goodiebag.
De Cruyff Foundation en/of Krajicek Foundation bezoekt elke halve finale. Wanneer gewenst
kunnen wij extra materialen voor de aankleding in bruikleen leveren. Daarnaast denken wij
graag mee in het voorbereidingsproces.

3.8

Landelijke finale

De landelijke finale is het hoogtepunt van het toernooi! In totaal kunnen 24 teams zich
plaatsen voor de finale.
20 teams plaatsen zich door middel van het toernooi. De host-gemeente krijgt een wildcard
voor 4 teams (1 team per categorie).
Wanneer jouw gemeente interesse heeft in het hosten van de finale, kan dit worden
aangeven bij Danya Limburg (danya@cruyff-foundation.org).

4. Planning
De planning voor het seizoen 2020-2021 is als volgt:
-

De voorrondes (inclusief stadsfinale) moeten voor 4 april 2021 gespeeld zijn

-

Kwartfinales worden tussen 12 april en 14 mei 2021 gespeeld

-

Halve finales worden tussen 17 mei en 6 juni 2021 gespeeld

De finale wordt 19 of 26 juni 2021 gespeeld.
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5. Regio indeling 2020-2021
Zie hieronder de regio indeling. De organisatoren en data kwartfinales en halve finales
worden later bekend gemaakt.
Regio Noordwest
Kwartfinale 1

Kwartfinale 2

Kwartfinale 3

Alkmaar

Amsterdam

Beverwijk

Den Helder

Mijdrecht

Haarlem

Hoorn

Diemen

Heemskerk

Schagen

Volendam

Velsen

Zaandam

Regio Zuidwest
Kwartfinale 4

Kwartfinale 5

Kwartfinale 6

Kwartfinale 7

Dordrecht

Capelle

Den Haag

Brussel

Gorinchem

Rotterdam

Rijswijk

Mechelen

Papendrecht

Maassluis

Katwijk

Middelburg

Ridderkerk

Barendrecht

Moordrecht

Roosendaal

Schiedam

Zoetermeer

Vlissingen
Bergen op Zoom

Regio Noordoost
Kwartfinale 8

Kwartfinale 9

Kwartfinale 10

Almelo

Heerenveen

Assen

Enschede

Leeuwarden

Bedum

Hengelo

Kampen

Hoogezand-Sappemeer

Hoogeveen

Zwolle

Groningen

Coevorden*

Drachten

Emmen
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Regio Zuidoost
Kwartfinale 11

Kwartfinale 12

Kwartfinale 13

Maastricht

Boxtel

Eindhoven

Sittard

Breda

Den Bosch

Roermond

Oosterhout

Oss

Venlo

Tilburg

Uden

Geldrop

Etten-Leur

Waalwijk

Helmond

Regio Midden
Kwartfinale 14

Kwartfinale 15

Kwartfinale 16

Kwartfinale 17

Almere

Utrecht

Baarn

Arnhem

Dronten

De Bilt

Amersfoort

Zevenaar

Hilversum

IJsselstein

Scherpenzeel

Nijmegen

Lelystad

Ede

Eerbeek

Tiel

Harderwijk

Wageningen

Apeldoorn

13

6. Inschrijfformulier
De Streetwise Cup wordt met trots georganiseerd door de Johan Cruyff Foundation en de
Krajicek Foundation voor kinderen in aandachtswijken in de leeftijd 10 t/m 15 jaar. Het
grootste en spannendste straatvoetbaltoernooi van Nederland, en meer…
Op een laagdrempelige manier brengen we gelijkheid onder de aandacht en maken we het
onderwerp bespreekbaar. Altijd op basis van respect, eerlijkheid, plezier en onderling
samenwerking. Want hier is iedereen gelijk. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je gelooft
en wat je overtuigingen zijn.
Wij staan voor meer sporten en meer oog voor elkaar.
Voor meer bewegen en meer ontmoeten.
Met jongens en meiden.
Van de lokale voorrondes tot de landelijke finale dag.
Streetwise Cup
Equality x Football

6.1

SAMENSTELLING TEAM

Ieder deelnemend team mag uit maximaal 10 spelers bestaan; dit is inclusief één ‘vliegende
keeper’ en wisselspelers. De deelnemers dienen tussen de 10 en 12 jaar te zijn of tussen de 13
en 15 jaar.
Het inschrijfformulier dient voorafgaand aan de lokale voorronde ingevuld en ingeleverd te
worden bij de organisatie. Alleen de spelers die op het inschrijfformulier staan, mogen
deelnemen aan het kampioenschap. Dit kan tussentijds niet meer gewijzigd worden. Een
speler mag in het toernooi alleen ingeschreven zijn voor 1 team.
Meiden mogen wel meespelen in een jongensteams, dan spelen zij mee in de jongenspoule.
Jongens mogen niet meespelen in meidenteams. Veiligheid van de deelnemers staat voorop.
Zijn er kinderen die zich niet identificeren als jongen of meisje? Neem dan contact op met de
organisatie.
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6.2

KWART- EN HALVE FINALE

Streetwise Cup bestaat niet alleen uit voorrondes op jouw Cruyff Court of Krajicek Playground
in de wijk, maar ook uit kwart- en halve finales en een nationale finale. Win jij met je team een
voorronde? Dan ga je door naar de volgende ronde*. Kan de winnaar niet op de kwart- of

halve finale spelen dan stroomt het team op de tweede plek door.
Na de voorronde volgt de kwartfinale. In grote gemeenten speel je misschien eerst een
stadsfinale voordat je naar de kwartfinale mag. Bij deze kwartfinale speel je als team tegen de
winnende teams uit andere gemeenten. Bij winst stroom je door naar de halve finale en speel
je opnieuw tegen andere gemeenten voor een plek op de nationale finale dag. Let op: vervoer
van en naar de kwart en halve finales zijn de verantwoordelijkheid van het team zelf.
*De data van de volgende rondes zijn vaak al bekend bij de organisatie van de voorronde.
Check deze data goed zodat de spelers hier rekening mee kunnen houden. Kwartfinales
worden tussen 12 april en 14 mei 2020 gespeeld. Halve finales tussen 17 mei en 8 juni 2020 en
het NK wordt 19 of 26 juni 2020 gespeeld.
Vul de onderstaande vraag in met jouw team:
Wat betekent Equality voor jullie?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

VOOR EN ACHTERNAAM DEELNEMERS

GEBOORTEDATUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wij schrijven ons in voor poule:
Geboren tussen 1-1-2008 en 31-12-2010
Jongens 10-12 jaar
Meiden 10-12 jaar

Geboren tussen 1-1-2005 en 31-12-2007
Jongens 13-15 jaar
Meiden 13-15
jaar
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contactgegevens
Teamnaam:
Naam teambegeleider5:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Plaats:
Verklaart hiermee ten behoeve van Streetwise Cup:




Toestemming te verlenen om mijn team te fotograferen, filmen of interviewen.
Toestemming te verlenen aan Streetwise Cup (en de initiatief nemende organisaties
Cruyff Foundation en Krajicek Foundation) om gemaakt beeldmateriaal openbaar te
maken en/of te verveelvoudigen voor promotionele doeleinden.

De organisaties kunnen dit materiaal gebruiken voor:
-

(Inter)nationale websites / social media / mailings / presentaties;

-

Brochures of ander drukwerk (jaarverslag, flyers etc.);

-

Communicatie uitingen van derden zoals partners en sponsoren van Streetwise Cup;

-

Promotiemateriaal zoals posters, programmaboekjes, banners en advertenties.

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar je met een team deel te nemen aan
Streetwise Cup 2020-2021. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om
informatie te verstrekken over Streetwise Cup seizoen 2020-2021
Voor- en achternaam:

Datum:

Handtekening:

_____________________

___________________

_______________________________

5 De teambegeleider dient minimaal 21 jaar te zijn op het moment van inschrijven van het deelnemende team.
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7. Spelregels
De Streetwise Cup is het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland. Een toernooi dat met
trots wordt georganiseerd door de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation.
Maar het is meer dan dat!
Op een laagdrempelige manier brengen we het thema Equality onder de aandacht en maken
we het onderwerp bespreekbaar. Altijd op basis van respect, eerlijkheid, plezier en onderlinge
samenwerking. Want hier is iedereen gelijk. Meer sporten én meer oog voor elkaar. Meer
spelen én meer ontmoeten. Van jongens tot meiden. Van de voorrondes tot en met de
finaledag.

7.1

Equality!

Equality en sportiviteit staan centraal binnen Streetwise Cup. Equality zullen jullie dan ook
vaker voorbij horen komen tijdens het toernooi, waaronder tijdens het voetballen zelf. Na
afloop van elke wedstrijd beoordeel je de tegenstander op de volgende vragen:
-

Doen alle spelers mee aan het spel / komen alle spelers voldoende aan de bal?

-

Worden alle spelers voldoende betrokken bij het team?

-

Wordt er ook omgekeken naar de speler(s) die minder goed kan voetballen?

-

Hebben de spelers zich netjes gedragen naar de tegenstanders? En naar de
scheidsrechter?

-

Hebben de spelers elkaar aangemoedigd?

-

Is de wedstrijd op een positieve/respectvolle manier gestart en beëindigd?

Op basis van de bovenstaande vragen bepaal je als team hoeveel punten je de tegenstander
geeft (1, 2 of 3 punten). Deze punten geef je na afloop van iedere wedstrijd direct door aan de
scheidsrechter of wedstrijdleiding.
De equality punten maken deel uit van het totaal aantal punten in het klassement. Naast de
equality punten die jullie aan elkaar geven, geeft de scheidsrechter ook punten. Deze punten
worden bij elkaar opgeteld en bepalen jouw ranking in het toernooi.
Wees zowel sportief op als naast het veld en behandel iedereen gelijk!

7.2

Samenstelling team

Ieder deelnemend team mag uit maximaal 10 spelers bestaan; dit is inclusief één ‘vliegende
keeper’ en wisselspelers. De deelnemers dienen tussen de 10 en 12 jaar zijn of tussen de 13
en 15 jaar.
Het inschrijfformulier dient voorafgaand aan het kampioenschap ingevuld en ingeleverd te
worden bij de organisatie. Alleen de spelers die op het inschrijfformulier staan, mogen
deelnemen aan het kampioenschap. Dit kan tussentijds niet meer gewijzigd worden. Een
speler mag in het toernooi alleen ingeschreven zijn voor 1 team.
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Meiden mogen wel mee spelen met een jongensteams, dan spelen zij mee aan de
jongenspoule. Jongens mogen niet mee spelen in meidenteams. Veiligheid van de deelnemers
staat voorop. Zijn er kinderen die zich niet identificeren als jongen of meisje? Neem dan
contact op met de organisatie.

7.3

Doorstroom

Vanuit elke ronde gaat er één jongens- en één meisjesteam per leeftijdscategorie door naar
de volgende ronde. Heeft jouw team gewonnen? Check dan altijd met de organisator wanneer
en waar de volgende ronde is. Laat uiterlijk drie weken voor de speeldatum weten of je deel
kan nemen. Dit kan direct aan de organisator van jouw voorronde of organisatie
stadsfinale/kwart- of halve finale. Kan de winnaar niet, dan gaat het team op de tweede plek
door naar kwartfinale.
Lokale voorronde → kwartfinale → halve finale → Landelijke finale
Woon je in een grote gemeente? Dan kan het zo zijn dat je eerst een stadsfinale moet spelen
voordat je naar de kwartfinale door mag.

7.4

Punten poulewedstrijden

De wedstrijdpunten worden op de reguliere manier weggegeven. In het klassement worden
de Equality punten daarbij opgeteld en maakt het totaal aantal punten de volgorde in de
ranking uit.
Winst:
Gelijk:
Verlies:

3 punten
1 punt
0 punten

Equality punten worden altijd op een eerlijke en sportieve manier gegeven.
Bij gelijk aantal punten na het spelen van de wedstrijden wordt er gekeken naar:
1. Aantal Equality punten
2. Doelsaldo
3. Onderlinge wedstrijden
Indien er een finale gespeeld wordt en het is ná de speeltijd nog gelijkspel, mogen beide
ploegen 3 penalty’s nemen. Is de stand ná de penalty’s nog steeds gelijk, dan wordt de
overwinning bepaald door het om en om nemen van penalty’s.
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7.5

Speeltijd en speelwijze

De duur van de wedstrijden wordt bepaald door de organisatie van het toernooi, dit is
bijvoorbeeld op basis van het aantal deelnemende teams. De duur van een wedstrijd wordt
voorafgaand aan het toernooi aangekondigd door de organisatie aan de begeleiders/teams.
De organisatie bepaald tevens ook de speelwijze. Dit kan 4 vs 4, 5 vs 5 of 6 vs 6 zijn,
afhankelijk van de afmeting van het veld. Tijdens de landelijke finale zal er 6 vs 6 gespeeld
worden.
Bij elke speelwijze is buitenspel niet van toepassing en zijn slidings niet toegestaan.

7.6

Schoeisel

Alle schoeisel is toegestaan (ook voetbalschoenen), tenzij dit door de lokale organisatie
anders is gecommuniceerd. De organisatie zal toezien op de veiligheid en wanneer nodig het
gebruik van voetbalschoenen verbieden/verplichten, ditzelfde geldt ook voor
scheenbeschermers. Houd er rekening mee bij doorstroom naar een volgende ronde dat de
ondergrond van het Cruyff Court of Krajicek Playground anders kan zijn (asfalt, steen etc.). Bij
twijfel, neem contact op met de organisatie.

7.7

Vliegende keep/terugspelen op keeper

De keeper mag alleen bij het doel (tot het oranje hek/4 meter) de bal met de handen pakken.
De bal wordt door de keeper in het spel gebracht door met de hand(en) te gooien,
doeltrappen vanuit de handen zijn niet toegestaan.
Wanneer de bal wordt teruggespeeld op de keeper mag deze niet met de handen worden
opgepakt. De keeper mag niet gehinderd worden bij het hervatten van het spel. Vliegend
keepen is toegestaan.

7.8

No show

Bij het niet verschijnen van een team, verliest het team reglementair met 5-0. Een team is
officieel niet verschenen indien op het tijdstip van de aftrap minder dan 4 spelers aanwezig
zijn.
Mocht er problemen zijn met het op tijd verschijnen op een toernooi, neem dan contact op
met de lokale organisatie.

7.9

Bal uit het spel

Wanneer een Cruyff Court of Krajicek Playground een hekwerk heeft is dit onderdeel van het
spel. Als de bal het veld verlaat zal de bal ingegooid worden. Er kan niet gescoord worden
vanuit een ingooi.

7.10 Overtreding
Overtredingen worden bestraft met een vrije trap of penalty. Uit een vrije trap kan niet
rechtstreeks worden gescoord. De bal ligt minimaal 9 meter van het doel en de spelers stellen
zich op 5 meter van de bal.
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Een overtreding binnen 4 meter van het doel betekent een penalty, deze worden genomen op
9 meter van het doel. Na de penalty brengt de keeper de bal weer in het spel.

7.11 Doelpunt
Een doelpunt wordt geteld zodra de bal geheel de doellijn is gepasseerd. Na elk doelpunt
wordt de bal in het midden opnieuw in het spel gebracht waarbij ieder team op de eigen
speelhelft staat.

7.12 Kaarten
Geel:

tijdstraf van 3 minuten / 2 maal geel = rood

Rood: geschorst voor de resterende tijd van de wedstrijd en twee daaropvolgende
wedstrijden van het toernooi
Bij extreem grof spel kan de scheidsrechter een directe rode kaart geven. Daarbij wordt in
overleg met de organisatie bepaald of er een schorsing van één of meerdere wedstrijden
volgt.

7.13 Overig
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen. Tijdens de dag
worden beschadigingen of vernielingen van eigen accessoires niet vergoed. Vernielingen of
gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie, in alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de lokale organiserende partij. Wees zuinig op het materiaal
en accommodatie die gebruikt wordt.
Streetwise Cup is niet aansprakelijk voor letselschade of het oplopen van overige blessures.

7.14 Privacy
Bij deelname aan Streetwise Cup gaan jullie akkoord met het spelreglement. Jullie gegevens
worden uitsluitend door Streetwise Cup en de lokale organisaties gebruikt om informatie over
Streetwise Cup te verstrekken.
De organiserende partij is tot en met de halve finales een lokale partij, bijvoorbeeld de
gemeente, welzijnsorganisatie of jongerenwerk. Mocht het onduidelijk zijn wie de
organiserende partij is, neem dan contact op met Streetwise Cup.
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