REGLEMENT TORNOOI “ New Year Indoor Cup ”
Indoor U8
Artikel 1 : Localisatie
Het tornooi wordt gespeeld in de sporthal van Collège Saint-Joseph (Rue Romaine 40 – 7780
Comines) op zaterdag 6 januari 2018.

Artikel 2 - Spelers
2.1 Iedere ploeg mag maximum 8 spelers op het scheidrechtersblad invullen. De wedstrijden
worden gespeeld conform de reglementen van de K.B.V.B. (aantal spelers op het veld 5 vs 5)
2.2 Iedere geselecteerde speler dient voorzien te zijn van zijn aansluitingskaart bij de K.B.V.B.
Deze aansluitingskaarten worden voorgelegd bij de inschrijving op de wedstrijdtafel. Wij
staan garant opdat iedere speler speelt tegen zijn leeftijdscategorie. Ploegen die betrapt
worden in het opstellen van een speler die te oud is, verliezen met 0-5 of 5-0 cijfers.

Artikel 3 - Wedstrijden
3.1 Wedstrijdduur : 1 x 10’
3.2 De wedstrijd start door de bezoekende ploeg.
3.3. Bij een doelpunt staat elke ploeg in zijn speelhelft en start het spel midden terrain.
3.4 Een afwezige ploeg, een ploeg die forfait geeft of vroegtijdig en uit eigen initiatief het veld
verlaat, dient per niet gespeelde wedstrijd een vergoeding van 50 € te betalen aan de
inrichters.
De ploeg zal de wedstrijd verliezen met 0-5 ou 5-0.
3.5 Elke ploeg dient zich 5 minuten voor de aanvang van hun wedstrijd aan te melden op de
wedstrijdtafel. Aan de ploegafgevaardigde wordt gevraagd het wedstrijdprogramma stipt op
te volgen om geen achterstand op het programme op te lopen.
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Artikel 4 – ballen en kleuren
4.1 Iedere ploeg zorgt voor eigen ballen voor de opwarming
4.2. Iedere ploeg beschikt over 2 complete uitrustingen van verschillende kleuren.
thuisploeg past de uitrusting aan indien de ploegen met hetzelfde kleur spelen.

De

Artikel 5 – Wedstrijdreglement
5.1 Keeper : de keeper mag de bal in handen nemen maar enkel in de afgebakende
keeperzone.
5.2 Keeper : de keeper mag GEEN ballen intrappen vanuit de handen maar wel van op de
grond.
5.2 Zijlijn : bal uit bij de zijlijn wordt in spel terug gebracht met de voet (intrappen of
indribbelen)
5.3 Vrije trap : alle vrije trappen worden « onrechtstreeks » genomen, ook handspel, op een
afstand van 5m
5.4 Sliding zijn verboden. Zij worden steeds met een onrechtstreekse vrijschop bestraft.

Artikel 6 - Vervangingen
Het aantal vliegende vervangingen is onbeperkt. Deze kunnen echter pas gebeuren wanneer
het spel onderbroken is.

Artikel 7 – Gele en rode kaarten
7.1 Een speler die een gele kaart krijgt wordt voor de rest van de wedstrijd uitgesloten. Speler
mag vervangen worden.
7.2 Een speler die twee gele kaarten krijgt tijdens het tornooi wordt voor de rest van het
tornooi uitgesloten.
7.3 Een speler die een rode kaart wordt onmiddelijk voor de rest van het tornooi uitgesloten.
De betrokken speler mag tijdens de bewuste wedstrijd NIET vervangen worden

Artikel 8 – Toekenning der punten





Winnaar : 5 punten
Gelijkspel met doelpunten : 3 punten
Gelijkspel zonder doelpunten : 2 punten
Verliezer : 1 punt
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Artikel 9 - Rangschikking
De rangschikking van de ploegen gebeurt op basis van de volgende criteria :
1. Hoogst aantal punten
2. Hoogst aantal gewonnen wedstrijden
3. Hoogste doelsaldo
4. Hoogst aantal gemaakte doelpunten
5. Indien 2 ploegen total gelijk zijn, wordt de onderlinge wedstrijd in aanmerking
genomen
6. Toss

Artikel 10 - Prijzen
10.1 Er worden 8 medailles per ploeg voorzien
10.2 Beker voor de eerste 3 ploegen van het klassement
10.3 Prijs voor fair-play
10.4 Prijs voor de ploeg met de beste supporters

Artikel 11
Elk spel probleem die niet in het reglement staat wordt door de verantwoordelijke van het
tornooi geanalyseerde (Jeugdcoordinatoren en Jeugdvoorzitter) ;
De inrichters wijzen elke verantwoordelijkheid betreffende diefstal en gebeurlijke ongevallen
af, overkomen aan spelers, afgevaardigden en trainers.

Artikel 12
Contacts :
Anthony Gruwez
Coordinateur des jeunes
0472/56.66.01
@ : tournoi@jespo-comines.be
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