ZVC Panna Tongeren
Reglement
1. Het tornooi gaat door op het kunstgrasveld te Tongeren (Vrijheidweg 9).
2. De inkom bedraagt € 3,- (onder de 16 jaar gratis).
3. Elke ploeg meldt zich bij aankomst op het wedstrijdsecretariaat.
4. De algemene regels van de KBVB, sectie zaalvoetbal, zijn in grote lijnen van toepassing.
Aandachtspunten hierbij:
• Er wordt gespeeld met 4 spelers en 1 doelman.
• Wisselen mag onbeperkt , maar dient strikt te gebeuren langs de middellijn.
• Bij een uitbal dient er ingetrapt te worden.
• Er mag teruggespeeld worden op de doelman, deze mag de bal echter niet oppakken. De
doelman moet na een achterbal de bal ingooien, niet intrappen.
5. Iedere ploeg moet minstens 15’ voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
6. Indien een ploeg op het startsignaal niet op het terrein staat, verliest ze de wedstrijd met 30. De wedstrijd mag eventueel gespeeld worden, als zowel scheidsrechter als beide ploegen
dit overeenkomen. De nederlaag blijft in dit geval van toepassing.
7. Bij forfait wordt een 3-0 nederlaag toegekend aan de ploeg die de forfait veroorzaakt.
8. In de finalewedstrijden worden, bij gelijke stand 3 strafschoppen getrapt. Indien er dan nog
geen winnaar is, worden de strafschoppen verder gezet tot er een winnaar is. Het aantal
getrapte strafschoppen moet voor beide ploegen hetzelfde zijn. Een speler mag zijn tweede
strafschop pas nemen nadat alle spelers, inclusief de doelman, van zijn ploeg aan de beurt
zijn geweest.
9. Voor de eindstand wordt de volgorde als volgt bepaald:
• Punten (3 voor winst, 1 voor gelijkspel en 0 voor verlies)
• Gewonnen wedstrijden
• Het meest gescoorde doelpunten.
• Doelpuntensaldo
• Loting
10. De organisatie voorziet geen ballen voor de opwarming.
11. Indien een speler een gele kaart krijgt, moet hij het terrein verlaten, maar hij mag vervangen
worden. Hij mag terug aan de volgende wedstrijd deelnemen. Indien er geen wissel
voorhanden is blijft de speler 3’ aan de kant.
12. Indien een speler een rode of tweede gele kaart krijgt, moet hij het terrein verlaten, en mag
niet worden vervangen. Hij wordt eventueel uitgesloten voor de rest van het tornooi na
overleg met de organisatie.
13. Er wordt gespeeld met zaalvoetbalschoenen, turf of vaste nop. Losse studs zijn niet
toegelaten. Alle wedstrijden gaan door op (kunst)gras. Er wordt gespeeld met
zaalvoetbalballen (plofballen).
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14. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verlies en beschadiging van persoonlijke
zaken.
15. Wij manen de deelnemende ploegen aan om zelf zorg te dragen voor waardevolle
voorwerpen alsook voor persoonlijke bezittingen, men kan de inrichters daar niet voor
verantwoordelijk stellen.
16. Door in te schrijven gaan de ploegen akkoord met deze reglementen om het goede verloop
van het tornooi te waarborgen.
Wij danken U op voorhand voor Uw sportieve medewerking,
ZVC Panna Tongeren
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