Algemene bepalingen:
De Eredivisie Cup wordt gespeeld over 3 speelrondes in oktober, december en februari, waarbij de
teams per speelronde in een heen- en terugwedstrijd tegen elkaar spelen.
In de onderlinge wedstrijden speelt het team uit het hogere niveau de eerste wedstrijd uit en daarna
de tweede wedstrijd thuis. Hiervan kan bij uitzondering enkel om planning technische redenen worden
afgeweken.
Als de teams na afloop van de heen- en terugwedstrijd evenveel punten hebben behaald, is het
doelsaldo bepalend voor het behalen van de positie op de ladder.
Is ook het doelsaldo van de teams gelijk, dan wordt de volgende regeling gehanteerd:
a. de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten tellen dubbel;
b. als de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten geen uitsluitsel geven, wordt een verlenging
gespeeld:
• onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd van de tweede wedstrijd in een
speelronde, wordt opnieuw geloot voor de doelkeuze;
• er wordt 2 x 15 minuten verlengd;
• in de verlenging mag een 4e speelster worden vervangen, ongeacht of er gedurende de
wedstrijd en de verlenging al het maximaal toegestane aantal van 3 speelsters per team is
vervangen;
• na 15 minuten wordt van doel gewisseld;
• de in de verlenging door de uitspelende deelnemer gescoorde doelpunten tellen dubbel;
• als de wedstrijd, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld, niet door een van beide deelnemers is
beslist, valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is vastgelegd
in de Spelregels Veldvoetbal.
1e ronde Eredivisie Cup op vrijdag 18 en 25 oktober 2019:
In de 1e ronde daagt een team telkens een team dat één niveau hoger is geplaatst uit voor het spelen
van de wedstrijden tegen elkaar:
1. Het team dat op de ranglijst van de eindstand van het afgelopen seizoen het laagst
geklasseerd stond heeft daarbij op het 4e niveau het allereerste recht om te bepalen tegen
welke tegenstander uit het 3e niveau zij willen spelen.
2. Hierna kiest het op één laagst geklasseerde andere team op het 4e niveau tegen wie van de
twee niet gekozen teams uit het 3e niveau zij willen spelen.
3. Het overgebleven team op het 3e niveau, dat dus niet is uitgedaagd door de teams uit het
4eniveau, kiest vervolgens één van de twee tegenstanders uit het hogere 2 e niveau om tegen
te willen spelen.
4. Tot slot daagt in een speelronde het nog resterende team uit het 2 e niveau het team op het
1e niveau uit.
De KNVB zal telkens per speelronde in de beschreven volgorde met ieder team telefonisch contact
opnemen om de keuze voor het spelen van de wedstrijden te mogen vernemen!
2e ronde Eredivisie Cup op vrijdag 6 en 13 december 2019:
In de 2e ronde mag men niet tegen dezelfde tegenstander spelen als in de 1e ronde van de
laddercompetitie.
Nadat de posities op de ladder vanuit de uitslagen van de 1e ronde zijn bepaald, daagt een team in de
2e ronde telkens een team dat één niveau lager is geplaatst uit voor het spelen van de wedstrijden
tegen elkaar:
1. Het team dat dan op het 1e niveau staat heeft het allereerste recht om te bepalen tegen welke
tegenstander uit het 2e niveau zij willen spelen.
2. Hierna kiest het overgebleven andere team op het 2e niveau tegen wie van de drie teams uit
het 3e niveau zij willen spelen.
3. Van de overgebleven 2 teams op het 3e niveau, welke dus niet zijn uitgedaagd door een team
uit het 2e niveau, kiest het op de ranglijst van de eindstand van het afgelopen seizoen hoogst
geëindigde team vervolgens één van de twee tegenstanders uit het lagere 4 e niveau om tegen
te willen spelen.
4. Tot slot daagt in een speelronde het nog resterende team uit het 3 e niveau het overgebleven
team op het 4e niveau uit.
3e ronde Eredivisie Cup op vrijdag 21 en 28 februari 2020:

Nadat de posities op de ladder vanuit de uitslagen van de 2e ronde zijn bepaald, gaan we voor het
spelen van de 3e ronde een “om en om regeling” toepassen:
1. Het team dat op dat moment op het 1e niveau staat heeft het allereerste recht om te bepalen
tegen welke tegenstander uit het 2e niveau zij willen spelen.
2. Hierna kiest het op de ranglijst van de eindstand van het afgelopen seizoen laagst
geklasseerde team op het 4e niveau tegen wie van de drie teams uit het 3e niveau zij willen
spelen.
3. Het overgebleven team op het 2e niveau, dat dus niet is uitgedaagd door het team uit het
1eniveau, krijgt vervolgens één van de twee overgebleven tegenstanders uit het lagere
3eniveau toegewezen om tegen te spelen,
4. Opdat het nog resterende team uit het 3e niveau tegen het overgebleven team uit het 4eniveau
kan spelen, welke beide teams dan nog niet tegen elkaar hebben gespeeld.
Het team dat na afloop van het spelen van de 3e ronde Eredivisie Cup in februari a.s. in de ladder op
het 1e (hoogste) niveau eindigt, zal als winnaar van de Eredivisie Cup seizoen 2019/’20 worden
aangemerkt en ontvangt de beker en medailles.
Tuchtzaken Eredivisie Cup:
Voor de afhandeling van de gele en rode kaarten is het reglement tuchtrechtspraak vrouwen van
toepassing, waarbij voor de registraties in de wedstrijden van de Eredivisie Cup een separate
strafkaart zal worden gehanteerd.

