REGLEMENT TORNOOI 04 & 05 mei 2019

Voorwaarden
1.1 Deelname is enkel geldig na storting van het opgegeven inschrijvingsgeld, binnen de 5 werkdagen na
inschrijving.
1.2 De leeftijden voor deelnemende jeugdspelers U11 zijn 9 en 10 jaar. De leeftijden voor deelnemende
jeugdspelers U13 zijn 11 en 12 jaar.
1.3 Alle deelnemers aan de Indoor Soccer Challenge VILVOORDE-CUP moeten zich houden aan de
reglementen van de VZVB.
Het tornooi verloopt volgens de spelregels van de VZVB, dit met de aanpassingen en/of aanvullingen
door het tornooireglement van de Indoor Soccer Challenge VILVOORDE-CUP.
1.4 Enkel spelers aangesloten bij de VZVB zijn verzekerd door de VZVB.
1.5 Elk team zorgt zelf voor een bal, waarmee ze kunnen opwarmen.
1.6 Elk team dat deelneemt aan de Indoor Soccer Challenge VILVOORDE-CUP erkent het reglement
gelezen te hebben en verklaart zich akkoord met de inhoud er van.
1.7 Elk team moet voor aanvang van het tornooi zijn definitieve spelerslijst doorgeven.

Wedstrijdreglement
2.1 De ploegen worden op tijd op het terrein verwacht. Bij te laat aanwezig zal het de wedstrijd verliezen
met forfait cijfers (5-0).
2.2 De matchen starten op via een fluitsignaal van de dienstdoende scheidsrechter.
De scheidsrechters fluiten voor het einde van de match.
2.3 De Indoor Soccer Challenge VILVOORDE-CUP wordt gespeeld met 5 tegen 5 spelers (1 doelman en 4
veldspelers).
2.4 Elke ploeg mag maximaal 8 spelers op het wedstrijdformulier inschrijven.
2.5 De spelers mogen slechts op 1 spelerslijst vermeldt staan.
2.6 Als 2 ploegen aantreden met eenzelfde kleur van uitrusting, moet de thuisploeg van kledij wisselen.
2.7 Iedere wedstrijd U11 duurt 1 keer 10 minuten. De Finale duurt 1 keer 10 minuten.
2.8 Iedere wedstrijd U13 duurt 1 keer 15 minuten. De Finale duurt 1 keer 15 minuten.
2.9 De bezoekende ploeg mag de wedstrijd aftrappen.
2.10 Er mag niet gespeeld worden met schoenen met losse studs.
2.11 De regels van het zaalvoetbal VZVB worden toegepast.
Uitzondering: Men mag zoveel terugspelen naar de doelman als men wil. Deze mag de bal dan niet
met de handen spelen.
Slidings en tackles zijn uit den boze en zullen onmiddellijk bestraft worden.
2.12 Rangschikking: wedstrijdpunten, doelsaldo, score voor, onderling resultaat.
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2.13 Tijdens de finale rondes zal er bij een gelijke stand overgegaan worden tot het nemen van penalty’s.
Bij gelijke stand na deze 1ste reeks, neemt iedere ploeg opnieuw 1 penalty tot er een winnaar is.

Disciplinair
3.1 Elke ploeg ontvangt een tijdschema waaraan hij zich strikt dient te houden. Een ploeg die niet
aanwezig is op het terrein op het moment van het aanvangssignaal van de wedstrijd verliest met
forfaitcijfers (5-0).
3.2 Ploegen die spelers laten deelnemen die niet voorkomen op de spelerslijst, verliezen met
forfaitcijfers (5-0).
3.3 Spelers die deelnemen met niet-reglementaire zaalvoetbalschoenen worden onmiddellijk uitgesloten
van het tornooi.
3.4 Als een speler een gele kaart krijgt tijdens een wedstrijd moet hij het terrein onmiddellijk verlaten en
mag tijdens deze wedstrijd niet meer opkomen. Hij mag wel vervangen worden.
Indien eenzelfde speler 2 gele kaarten heeft gekregen (in 2 verschillende wedstrijden), dan mag hij
de daarop eerstvolgende match niet meedoen.
3.5 Een rode kaart (of 2x geel tijdens eenzelfde match) betekent ONMIDDELLIJKE uitsluiting. Deze speler
mag niet vervangen worden in de wedstrijd waarin hij de rode kaart ontving.
In overleg met de organisatie zal beslist worden of deze speler ook wordt uitgesloten voor de
verdere duur van het tornooi (afhankelijk van de gemaakte overtreding).
3.6 Handtastelijkheden t.o.v. scheidsrechters en/of tegenstanders hebben uitsluiting tot het tornooi tot
gevolg.
3.7 Fair Play wordt hoog in het vaandel gedragen.
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