
 

 

   

 

 

 

Gingelom-Jeuk  19 Juni  2018 

 

 

 Reglementering Mini Voetbaltornooi K Daring Huvo Jeuk 

 

 

1 : De wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen van de 

     KBVB sectie zaalvoetbal.  

 

2 :  a :  De wedstrijdduur werd vastgelegd op 1 x 12 minuten zonder rustpauze. 

      b :  De thuisploeg beslist in welke richting wordt gespeeld. 

      c  :  De finale gaat over 2  x  10  minuten, bij gelijke stand een verlenging 

            van 1 x 5 minuten. In de finalerondes worden er bij gelijkspel telkens 3  

            “SHOOTOUTS” genomen. Dit wil zeggen dat men de bal op de middenstip 

            plaatst en vandaar binnen de tien seconden probeert te scoren. Vanaf de 

            eerste bal toets beginnen de seconden te lopen. De doelman mag het  

            strafschopgebied niet verlaten. 

 

3 : Voor aanvang van het tornooi brengt elke club bij de tornooileiding een lijst 

     met de deelnemende spelers van hun ploeg. Op het inschrijvingsblad  

     mogen 10 namen worden ingevuld. Enkel spelers die op de lijst staan mogen 

     deelnemen (Identiteitskaart is vereist ). Een speler mag gedurende het  

     tornooi slechts bij een ploeg spelen. 

 

4 :  De modaliteiten voor het aanmaken van de rankschikking zijn de volgende 

      in orde van belangrijkheid:  

                                a. Totaal der punten 

                                     Gewonnen wedstrijd ( 3 punten ) 

                                     Gelijkspel ( 1 punt ) 

                                     Verlieswedstrijd ( 0 punt ) 

                                 b. Gewonnen wedstrijden 

                                 c. Doelpuntensaldo 

                                 d. Gescoorde doelpunten 

                                 e. Onderling duel 

                                 d. Lot 

      

 5 :  a. De eerste geklasseerde, tweede geklasseerde, derde geklasseerde,  

           vierde geklasseerde uit iedere groep spelen de finaleronde. 

 

       b. De finaleronde wordt gespeeld in een knock-out systeem. 

           De winnaars gaan verder, de verliezers zijn uitgeschakeld 

  

           ( W1 ) A1 – B4, ( W2 ) A2 – B3 , ( W3 ) A3 – B2 , ( W4 ) A4 – B1  

           ( W5 ) C1 – D4, ( W6 ) C2 – D3 , ( W7 ) C3 – D2 , ( W8 ) C4 – D1 

 

      c.  ( W9 ) W1-W7 ,  (W10 ) W4-W6 ,  W11 ) W2-W5 ,  W12 ) W3-W8 

 

      d.  ( W13 ) W9-W10 , (W14 ) W11-W12 

            

      e.  Finale  W13 - W14  

 



 

  

6.       Er worden geen ballen van de club ter beschikking gesteld voor opwarming. Elke  

          ploeg dient zijn eigen bal hiervoor mee te brengen. De organisatie stelt zijn bal  

          ter beschikking voor de wedstrijd (officiële zaalvoetbal of officiële veldvoetbal,  

          mag allebei). De scheidsrechter keurt of de bal wel geschikt is bij het starten van  

         de wedstrijd. Indien de bal wordt afgekeurd, mag de tegenstander zijn bal ter  

          beschikking stellen. Indien een bal ver uitgaat, mag er uiteraard meteen met een  

          andere bal verder gespeeld worden die aan de normen voldoet. 

 

7 :    Enkel het dragen van voetbalpantoffels of Multi studs (minimum 12 vaste  

         studs) is toegestaan. Het dragen van voetbalschoenen met losse studs is verboden,  

         ten einde kwetsuren te vermijden. Bij slechte weersomstandigheden beslist de  

        tornooileiding welk schoeisel gedragen mag worden.  

         De scheidsrechters en terreincommissarissen controleren voor elke wedstrijd het  

         schoeisel. Wie niet voldoet aan dit punt van het reglement mag niet aantreden  

         voor zijn ploeg. 

           

 8 :    Er wordt ook een prijs toegekend aan DE BESTE VERTERENDE PLOEG van 

         het tornooi 

 

 9 :    Iedere deelnemende ploeg ontvangt na de prijsuitreiking 10 € van het 

         Inschrijvingsgeld (50 €) terug, indien zij al hun wedstrijden gespeeld hebben.    

         Terugbetaling op het secretariaat van het tornooi. 

 

10  :  Het staat de tornooileiding met commissarissen en scheidsrechters vrij om  

         een ploeg die niet aan de regels van de Fair-Play voldoet uit te sluiten van het 

         tornooi. Deze ploeg krijgt ook hun 10 € niet terug. 

 

11  :  Voetbalclub KDH Jeuk als organisator is niet verantwoordelijk voor blessures of  
         ongevallen. Iedere speler dient op eigen verantwoordelijkheid een verzekering af  
         te sluiten met zijn team voor dit tornooi of speelt op eigen risico. Dit is de gang  
         van zaken bij alle tornooien uit de streek. 
 

12  :  Elk team dat deelneemt aan KDH Jeuk minivoetbaltornooi erkent het  

         reglement gelezen te hebben en verklaart zich akkoord met de inhoud er van. 

 

         Hou het sportief en amusant, zorg voor een gezellige en toffe sfeer zowel op als  

         rondom het terrein. Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

          Tornooiorganisator KDH Jeuk                        Ondervoorzitter  KDH Jeuk  

                  Verbois  Jeff                                                     Onkelinx  Georges 

 

 

 

 

 


