Reglement 2018 (update 2 mei 2018)
1.
2.
3.
4.

De prijsuitreiking is gepland vanaf 21:10u.
Er wordt gespeeld met 1 doelman en 4 veldspelers, het aantal wisselspelers is 5.
Iedere ploeg speelt minimum 6, maximum 8 wedstrijden.
Duur van de wedstrijden:
Alle wedstrijden duren 1 x 17 minuten. Er wordt niet gedraaid.
de keuze van de helft wordt bepaald bij het tossen(indien nodig).

•
•
5.

De puntendeling tijdens de schiftingswedstrijden is als volgt:
• winst: 3 ptn.
• gelijkspel: 1 ptn.
• verlies: 0 ptn.

6.

De rangschikking in de groepswedstrijden van de eerste ronde wordt als volgt bepaald:
•
•
•
•
•
•

7.

het grootst aantal punten
het grootst aantal gewonnen wedstrijden
het beste doelsaldo
het grootst aantal gemaakte doelpunten
het onderlinge duel (wie in het onderling duel won gaat door).
Wie eerst online heeft ingeschreven voor het tornooi

Ingeval van gelijke stand op het einde van het kwalificatie- en plaatsingswedstrijden,
wordt overgegaan tot het nemen van een reeks van 3 strafschoppen per ploeg. Elke
ploeg neemt om beurt een strafschop. De spelers dienen verschillend te zijn. Indien na
het nemen van de reeks strafschoppen nog geen winnaar gekend is, wordt per ploeg
één strafschop getrapt tot er een winnaar gekend is.
8. Er mag enkel met zaalvoetbalpantoffels of multi-studs gespeeld worden.
9. Wanneer een speler tijdens een wedstrijd een gele kaart krijgt wordt hij uitgesloten voor
de duur van de ganse wedstrijd. Deze speler mag worden vervangen door een andere
speler. Indien een speler een rode kaart ontvangt, wordt hij onmiddellijk uitgesloten en
mag hij niet meer worden vervangen. Deze speler mag niet meer aan het tornooi
deelnemen tenzij de tornooi-organisatoren er anders over beslissen!
10. Een agressieve houding van een speler of een ploeg kan leiden tot uitsluiting van het
tornooi.
11. Tien minuten voor de aanvang van de eerste wedstrijd moet de online inschrijvingslijst
volledig zijn. (min. 5 spelers en max. 12 spelers per ploeg). De identiteitskaarten dienen ter
beschikking gehouden te worden in geval van betwisting.

12. Een speler mag slechts voor één ploeg aantreden. Wanneer een spelers voor twee of
meer ploegen uitkomt, wordt hij voor deelneming aan het tornooi uitgesloten. Bij inbreuk
op dit punt van het reglement kunnen de inrichters beslissen om de uitslagen van de
ploeg van de betrokken speler(s) te schrappen in de groepswedstrijden of met een
forfait-nederlaag van 3-0 in de kwalificatie- en plaatsingswedstrijden.
13. Alle geschillen en betwistingen niet voorzien in het tornooireglement worden door de
inrichters beslecht. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk.
14. Gelieve indien mogelijk, twee uitrustingen van verschillende kleuren mee te brengen. De
thuisploeg is verplicht om van uitrusting te wisselen.
15. Terugspelen naar de doelman, hier gelden dezelfde regels als het veldvoetbal. De
doelman mag de bal uitwerpen over de middellijn, maar mag niet uittrappen.
De keeper mag wel de bal opdrijven met de voet.
16. Gezien de deelname van 64 ploegen zijn de inrichters verplicht meerdere ploegen in
één kleedruimte onder te brengen. Mogen wij dan ook vragen geen waardevolle
voorwerpen achter te laten in de kleedkamers. De inrichters zijn niet verantwoordelijk
voor gebeurlijke verdwijningen of beschadigingen.
17. Elk team krijgt bij aanvang van het tornooi een genummerde bal. Bij aanvang van elke
wedstrijd geeft elk team een bal aan de scheidsrechter.
Een team dat geen bal afgeeft bij aanvang van de wedstrijd kan een forfait-nederlaag
van 3-0 oplopen.
De wedstrijd wordt aangevat met de bal van de thuisploeg.
Wanneer een bal wordt weggetrapt moeten de teams zelf de bal gaan halen zodat er
steeds een bal aanwezig is om verder te spelen.
18. Enkel de ploeg die op het einde van de tornooidag zijn wedstrijdbal teruggeeft en al zijn
wedstrijden speelt zal de waarborg van 15 euro cash ontvangen op het secretariaat.
19. Inschrijvingen kan men annuleren tot ten laatste 4 weken voor het tornooi. Ploegen die
na deze datum hun inschrijving annuleren zullen hun inschrijvingsgeld niet recupereren.
20. Tackles zijn niet toegestaan
21. Elke speler neemt deel op eigen risico.
22. Spelers op het terrein moeten hun toegangsbandje van Camping Cosmos dragen.

FAIR PLAY IS DE BOODSCHAP

