
 

 

NUTTIGE INLICHTINGEN 

 

- Het tornooi gaat door op zaterdag 22 juni 2019 op de  

gemeentelijke sportterreinen van Wingene, met aanvang        

om 09u00. Er wordt gespeeld op 6 buitenvelden. 

- Ingang: Via Beernemstraat 23, langs zwembad en sporthal. 

- Secretariaat en kleedkamers: 

 Het secretariaat is gelegen in zaal de Tuimelaar. De ingang 

hiervan bevindt zich in het verlengde van de sporthal. 

 De kleedkamers bevinden zich op een 3-tal locaties: 

 In de sporthal 

 Naast het hoofdterrein 

 In de Tuimelaar 

 Wie waar zit wordt bij aanmelding in het secretariaat 

meegedeeld. In de Tuimelaar bevindt zich tevens een kantine. 

- Vóór het spelen van de eerste wedstrijd dient elke ploeg zijn 

spelerslijst af te geven bij het secretariaat. De te spelen 

wedstrijden, uitslagen en rangschikkingen zijn te bezichtigen 

op een uithangbord bij het secretariaat. Gelieve de uitslagen 

regelmatig te controleren op correctheid. 

- Wees aandachtig indien U thuisploeg bent: 

  Pas uw truien aan indien de tegenstrever in hetzelfde kleur  

  speelt. 

- Gelieve steeds  S T I P T  op het aangeduide terrein en uur 

aanwezig te zijn. 

- Vergeet uw sportiviteit niet! 

- Iedere speler geniet van een gratis verzekering tijdens het 

tornooi. 

- Ook de inwendige mens wordt niet vergeten: er zal ter plaatse 

een eetkraam staan waar diverse eetwaren te verkrijgen zijn.  

- De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of 

beschadiging van persoonlijke goederen van spelers, scheids- 

rechters en toeschouwers. 
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      REGLEMENT VAN HET 39e ZAALVOETBALTORNOOI 

 

 

- Iedere ploeg mag 12 spelers inschrijven. De namen hiervan    

dienen op het voorziene inschrijvingsformulier vóór het      

spelen van de eerste wedstrijd in het secretariaat           

binnengebracht te worden. 

 

- Een ploeg bestaat uit 4 veldspelers en een doelman. Elke     

ploeg speelt dus met 5 effectieven en maximum 7 wissel-      

spelers. 

 

- De duur van een wedstrijd bedraagt 20 minuten, in éénmaal    

te spelen zonder rust. 

 

- De spelregels komen grotendeels overeen met de officiële 

zaalvoetbalreglementen, met een paar afwijkingen zoals bv. 

bestraffingen bij overtredingen zoals verder beschreven. 

 

- De scheidsrechter kan een speler een gele kaart geven wat    

uitsluiting voor de rest van de wedstrijd tot gevolg heeft.  

De speler mag wel vervangen worden door een andere. 

 

- Een speler die een rode kaart krijgt is voor de rest van     

het tornooi uitgesloten. 

 

- Een speler die gedurende een wedstrijd een rode kaart        

krijgt kan tijdens die match niet meer vervangen worden. 

 

- Vervangingen zijn altijd toegelaten en moeten gebeuren       

vanuit de middenlijn. 

 

- Voetbalschoenen met noppen zijn toegelaten, behalve metalen 

studs. 

 

- Een speler mag slechts in 1 ploeg aantreden. Mocht hij in    

een andere ploeg spelen dan is deze laatste ploeg vatbaar    

voor uitschakeling. Men kan altijd de identiteitskaart van 

  een speler vragen ter controle van het inschrijvingsblad. 

 

- Speelt een ploeg met een speler die niet ingeschreven is     

dan verliest men automatisch die wedstrijd. 

 

- De beslissing der scheidsrechters is niet vatbaar voor       

klachten. Bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot niet 

terugbetalen van de waarborg, bv. wangedrag van spelers en/of 

supporters, beschadigingen van andermans eigendommen of 

meerdere forfaits. Beslissingen daaromtrent worden door het 

bestuur genomen, al dan niet in overleg met de 

scheidsrechters. 

 

- Elke ploeg zorgt voor een eigen bal (nr 4). De thuisploeg 

staat in voor de aftrapbal. Ploegen die geen eigen bal hebben 

kunnen er alsnog één bekomen op het secretariaat, maar de 

voorraad is wel beperkt. De ploegverantwoordelijke dient 

hiervoor een ontvangstbewijs af te tekenen. Bij niet 

terugbrengen van de bal wordt de waarborg ingehouden. 



- Het tornooi is als volgt ingedeeld: 

  24 ploegen in 4 reeksen van 6 ploegen: 

Reeks A :  1 t/m 6 

 B :  7 t/m 12 

 C : 13 t/m 18 

 D : 19 t/m 24 

  Elke ploeg speelt eerst 5 wedstrijden in zijn reeks, 
waarna een eindrangschikking per reeks gemaakt wordt. 

  De eerste 2 van elke reeks kunnen nog naar de finale. 
Daarbij speelt de winnaar van reeks A tegen de 2e van 

reeks C en de 2e van reeks A tegen de 1e van reeks C. 

Idem voor reeksen B en D : 1B–D2 en 2B–1D. 

  Vervolgens speelt de winnaar van 1A-2C tegen de winnaar 
van 1B-2D en de winnaar van 2A-1C tegen de winnaar van 

2B-1D. De 2 winnaars van deze duels spelen dan de 

finale, de verliezers voor de 3e en 4e plaats. 

  Analoge redenering voor de overige verliezers van 
voorgaande duels, die dan spelen voor plaats 5 tot 8.  

  De 3e t/m 6e van reeks A spelen tegen de 3e t/m de 6e 

van reeks C en de 3e t/m de 6e van reeks B tegen de 3e 

t/m de 6e van reeks D, met daarop volgend de wedstrijd 

voor de plaats. 
 

- Bij gelijkheid van punten in de reekswedstrijden wordt voor 

de opmaak van het klassement volgende volgorde gehanteerd: 

  de gewonnen wedstrijden 

  doelpunten voor 

  doelpunten tegen 

  de onderlinge duels 

  loting 
 

- Na het spelen van de reekswedstrijden moet elke verdere 

wedstrijd een winnaar kennen. Na een gelijkspel worden 

onmiddellijk strafschoppen genomen, met uitzondering van de 

grote finale. In geval van strafschoppen worden er eerst door 

beide ploegen elk 3 genomen. Indien nog gelijk vervolgens 

afwisselend tot één van beide mist. Bij gelijke stand in de 

grote finale voor plaats 1 en 2 zijn er eerst 2 x 5 min. 

verlenging, daarna strafschoppen. 
 

- Aan de winnaar wordt een wisselbeker overhandigd die hij een 

jaar in zijn bezit heeft. 
 

- Wint een ploeg 3 keer het tornooi dan wordt de wisselbeker 

haar eigendom en voor de nieuwe wisselbeker start iedere 

ploeg dan weer vanaf nul. 
 

- Voor de trofeeën van beste speler en fairplay moeten de 

winnaars aanwezig zijn op de uitreiking (om 19u00), zo niet 

gaan ze over naar de volgende in de rangschikking. Ook voor 

de uitreiking van de andere trofeeën (voor de best 

gerangschikte ploegen) wordt gevraagd dat er minstens één 

persoon per ploeg aanwezig is om deze in ontvangst te nemen. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


