Toernooireglement Minivoetbaltornooi 3-6-2017
1)

ALGEMEEN:

•

Het tornooi gaat door op zaterdag 3 juni 2017 op het A-veld van AA Rekem. De eerste

wedstrijden starten om 12u00 stipt, wees dus tijdig aanwezig => eerste ploegen liefst om
11u30 aanwezig.
•
Er is voldoende ruimte om je om te kleden en te douchen. Laat geen waardevolle
spullen achter in de kleedkamers of de kantine. De organisatie is niet verantwoordelijk voor
eventuele schade of diefstal.
•
Het inschrijvingsgeld bedraagt €50 per team. Elk ingeschreven team ontvangt 10
consumptiebonnen. De winnende ploeg krijgt €100 + consumptiebonnen twv €25, de
tweede €50 + consumptiebonnen twv €25 en de derde consumptiebonnen twv €25. De
prijsuitreiking vindt plaats in de kantine na de finale.
•
Iedere ploeg zorgt voor eigen opwarmingsballen. Er worden door de organisatie
geen opwarmingsballen voorzien.
•

Deelname gebeurt op eigen risico.

•

Voor situaties die niet in dit reglement opgenomen zijn beslist de organisatie ter

plaatse. Deze beslissing is definitief.
•

Iedere ploeg die deelneemt, aanvaardt hierdoor het volledige tornooireglement.

2)

SPORTIEF:

•
Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. Er mag vliegend gewisseld worden; de inkomende
speler stapt pas in het veld als de gewisselde speler het veld verlaten heeft.
•
Alle wedstrijden duren 1x20 minuten (en eventueel blessuretijd, naar interpretatie
van de scheidsrechter). Enkel de finale duur 2x 15 minuten.
•
Het gezag van de scheidsrechter is onaantastbaar. Iedereen kan zich vergissen, dus
wees sportief. BEHANDEL DE SCHEIDSRECHTER MET RESPECT!
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•
Bij een gele kaart moet de desbetreffende speler het veld verlaten maar mag hij
gewisseld worden. Bij een rechtstreeks rode kaart wordt een speler uitgesloten voor het
verdere verloop van het tornooi.
•

Er mag niet getackeld worden. Een tackle is meteen een vrije trap in het voordeel van

de tegenpartij.
•

Bij een vrije trap moet de tegenpartij 5 meter achteruit. Een fout in de cirkel van de

doelman levert een strafschop op.
•

Er wordt niet ingegooid maar ingetrapt.

•
Iedere bal die de achterlijn overschrijdt wordt door de doelman terug in het spel
geworpen.
•
Het is toegelaten de doelman te betrekken bij het spel, maar hij mag de bal daarbij
niet met de handen opnemen.
•
Wees steeds tijdig aanwezig voor de start van de wedstrijd. Een ploeg die zich te laat
aandient of niet opdaagt voor een wedstrijd, verliest die wedstrijd met 3-0.
•
Op het toernooi mogen spelers loopschoenen dragen, multi-studs of
voetbalschoenen met vaste studs. Er mag niet met losse studs gespeeld worden.

•
Er wordt een klassement per reeks opgemaakt. Een overwinning levert 3 punten op,
een gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten.
•
Na de reeksen gaan de eerste 2 van elke groep door naar de kruisfinales. De nummers
3 en 4 van elke groep spelen rechtstreeks voor de plaatsen.
•
-

Als 2 ploegen een gelijk aantal punten hebben, wordt de rangschikking bepaald door:
Het onderlinge resultaat

-

Het aantal gewonnen wedstrijden

-

Het doelpuntensaldo

-

Het aantal gescoorde doelpunten

-

Loting
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•
Vanaf de kruisfinales/ plaatsingen worden er bij een gelijke stand min. 3
strafschoppen genomen om de winnaar aan te duiden
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