REGLEMENT INDOORTORNOOI HULDENBERG 2016
Welkom aan alle deelnemende clubs;

Artikel 1
Het tornooi wordt georganiseerd door OHR Huldenberg en heeft plaats in de sporthal “De
Kronkel”, Gemeenteplein 2, 3040 Huldenberg.
De spelformule is als volgt:
– U6: 2-2 volgens het dribbelvoetbal. Elk team heeft 3 ploegjes.
– U7 t.e.m. U13: 5 tegen 5 (4 veldspelers en 1 doelman)

Artikel 2
Het tornooi wordt ingericht volgens de reglementen van de K.B.V.B. Elke speler moet desgevallend
zijn identiteitskaart kunnen voorleggen.

Artikel 3
De deelnemende ploegen worden verzocht minimum 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd
aanwezig te zijn.

Artikel 4
Alle wedstrijden zullen gespeeld worden volgens bijgeleverd schema.

Artikel 5
Gelieve de spelerslijst bij aankomst ingevuld op het secretariaat af te geven. Deze lijst bevat een
maximum van 9 spelers.
Bij U6 wordt gevraagd om het team op te delen in 3 zodat elke groep maximum 3 spelers heeft.
Hier heerst een minimum van 6 spelers.

Artikel 6
KLEEDKAMERS
Het aantal deelnemende clubs overtreft meestal het aantal beschikbare kleedkamers. De
kleedkamers dienen bijgevolg gedeeld te worden door meerdere clubs. Teneinde alles op een
praktische manier te laten verlopen, vraagt de organisatie om:
•

De aanwezige tijd in de kleedkamer tot een minimum te beperken

•

Na het omkleden alle toebehoren van één en dezelfde club bij elkaar te zetten.

•

De kleedkamer toewijzing (via speelschema of via clubmedewerkers) strikt na te leven.

•

Geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten, de kleedkamers
worden niet afgesloten tijdens het tornooi.

Artikel 7
Bijzondere spelregels:
•

Gele kaart is veld verlaten voor de rest van de match, vervanging is toegestaan.

•

Rode kaart is uitsluiting in de wedstrijd en eveneens voor de rest van het tornooi.

•

Indien de bal over de doellijn is gegaan in het voordeel van de verdediging, brengt de
doelverdediger de bal in het spel:
◦ met een doeltrap vanuit het doelgebied (U6 t.e.m. U11)
◦ met een met een uitworp (U13)

•

Indien de doelverdediger de bal opvangt met de handen, mag de doelverdediger zelf kiezen
hoe hij de bal in het spel brengt:
◦ met een lichte trap of worp. Bij een lichte uittrap mag de doelman niet rechtstreeks
scoren. (U6 t.e.m. U11)
◦ met een worp (U13)

•

Indien de bal over de zijlijn is gegaan, moet de bal met de voet ingebracht worden.

•

Bij een vrijschop of inbreng vanop de zijlijn moeten alle tegenstrevers op ten minste 5 meter
van de bal verwijdered blijven tot op het ogenblik dat deze terug in het spel is.

•

Een vrijschop is steeds onrechtstreeks.

•

Bij een fout in de strafschopzone (volle lijn) wordt een penalty toegekend. De penalty wordt
genomen vanop de punt van de volle lijn.

•

Terugspelen op de doelman is toegelaten, deze mag de bal niet met de handen vastnemen.

•

Onbeperkt wisselen is toegelaten en gebeurt aan de middenlijn aan de kant van de bank.

•

Langs achter aanvallen, hakjes en slidings zijn niet toegelaten.

•

Puntenverdeling: winnen: 3 punten, gelijkspel: 1 punt, verliezen: 0 punten, gelijkspel
met doelpunten: 2 punten

•

Na elke wedstrijd worden 3 strafschoppen genomen.

•

Rangschikking: volgens punten, aantal gewonnen wedstrijden, vervolgens gemaakte
doelpunten, strafschoppen indien de stand nog gelijk is.

•

Bij gelijke stand van de plaatsen of finale zijn er strafschoppen voorzien.

•

Beslissingen van de tornooi jury zijn niet aanvechtbaar.

•

Alle betwistingen of geschillen zullen opgelost worden volgens het reglement en
voorschriften van de KBVB. Bij twijfel zullen de deelnemende scheidsrechters
uitsluitsel brengen. Tegen hun beslissingen is geen verhaal mogelijk.

Artikel 8
De verplaatsingskosten van de deelnemende clubs worden door hen zelf gedragen.

Artikel 9
Iedere ploeg die bij loting als bezochte ploeg wordt aanzien als thuisploeg en dient eventueel zijn
uitrusting aan te passen.

Artikel 10
Ballen te gebruiken bij de opwarming dienen door de deelnemende clubs zelf meegebracht te
worden.

Artikel 11
De inrichtende club, nl. OHR Huldenberg, is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen
en/of diefstallen in de kleedkamers en rond het terrein.

Artikel 12
Alle kwetsuren van ernstige aard dienen onmiddellijk gemeld te worden op het secretariaat
tijdens het tornooi.

Artikel 13
Alle schade aan de accommodatie veroorzaakt door spelers/leden van uw team zullen verrekend
worden aan uw club.

Artikel 14
Alleen zaalvoetbal schoenen of dergelijks zonder toppen en met niet markerende zool zijn
toegestaan.

Artikel 15
Indien een ploeg forfait geeft voor 1 of meerdere wedstrijden, behouden de
inrichters zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de KBVB en een
schadevergoeding te eisen van 250 euro.
We hopen op de medewerking van alle spelers en begeleiders om de mogelijke ongemakken tot een
minimum te beperken.

