Reglement minivoetbaltornooi SK Kasterlee
1. Door deelname aan het tornooi verklaren de deelnemers zich akkoord met het
reglement.
2. Tijdens de eerste dag van het tornooi worden de ploegen opgedeeld in 2 reeksen
van 5 ploegen. In elke reeks speel je 4 wedstrijden. De eerste 2 van elke poule en de
beste 3e van de 2 poules gaan automatisch door naar de finalepoule op dag 2 in de
namiddag. Deze ploegen spelen samen voor de plaatsen 1 tem 5. De overige ploegen
spelen op dag 2 in de verliezerspoule in de voormiddag voor de plaatsen 6 tem 10.
Alle ploegen spelen op dag 2 opnieuw 4 wedstijden
3. Het organisatiecomité fungeert als klachtencommissie. De beslissingen van dit
comité zijn voor de deelnemers onaanvechtbaar.
4. Elke wedstrijd duurt 1 kwartier zonder dat er van speelhelft wordt gewisseld. De
wedstijd wordt gespeeld met 5 tegen 5.
5. Tijdens het tornooi gelden de reglementen van de KZVB, buiten het feit dat
forfaitcijfers tellen (2-0) wanneer de ploeg 5 minuten na het officiële aanvangsuur
met minder dan 4 spelers aanwezig is. Een time-out is niet toegelaten.
6. straffen : gele kaart = uitwijzing, doch vervanging kan. Rode kaart = uitsluiting voor
de gespeelde match-geen aanvullingen mogelijk. Het organisatiecomité kan beslissen
over eventuele verdere sancties bij een rode kaart.
7. De spelers mogen aan het tornooi deelnemen met slechts één team. Alle spelers
moeten geboren zijn voor 01/01/2000 en maximum 2 spelers mogen geboren zijn na
01/01/2000.
8. Wanneer twee teams dezelfde kleur van uitrusting hebben, dient de als thuisploeg
vermelde ploeg voor een andere te zorgen.
9. Terugspelen op de keeper mag onbeperkt maar de keeper mag de bal met de
handen NIET oppakken.

10. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of
blessures die zich tijdens het tornooi voordoen, evenmin voor het verlies of diefstal
of stuk raken van persoonlijke voorwerpen.
11. Gedurende de wedstrijden mogen alle 5 spelers vervangen worden.
12. klassement:
Winnen = 3 punten
Gelijkspelen = 1 punt
Verliezen = 0 punten
De stand wordt opgemaakt
op basis van de volgende
criteria en in deze volgorde:
a) Aantal punten
b) Beste doelpuntensaldo
c) Meest gemaakte
doelpunten
d) Loting
Veel succes!

