Toernooireglement
Nick Gillekens & Tegel concept 5-a-side Cup 2022
Algemeen
De deelnemende ploegen moeten ten laatste 1 uur voor hun eerste wedstrijd zich aanmelden aan
het secretariaat. Eerste wedstrijden starten om 10u00 stipt!
Bij het te laat aantreden kunnen forfaitcijfers worden toegepast.
De ploegverantwoordelijke dient zich eerst bij de tornooi afgevaardigde aan te melden in de kantine.
Er wordt vijf tegen vijf gespeeld waarbij elke ploeg mag beschikken over een maximum van 4
wisselspelers.
Er mag onbeperkt gewisseld worden tijdens de wedstrijd mits het verwittigen van de scheidsrechter.
De wedstrijden staan onder leiding en toezicht van een scheidsrechter. De scheidsrechters zijn
vrijwilligers die in eer en geweten de wedstrijden zullen leiden. Respecteer hen daar ook voor.
De ploegverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers en supporters.
Er worden geen frigoboxen toegelaten op het domein van het tornooi. Hierop wordt streng
toegezien!
De ploegverantwoordelijke waakt erover dat al zijn spelers op de hoogte zijn van het
wedstrijdreglement.
Elke ploeg moet beschikken over een set van T-shirts of wedstrijdtruitjes (naar keuze) die bestaan uit
één en dezelfde kleur. (uniformiteit) Er worden gekleurde hesjes voorzien in geval de twee, tegen
elkaar spelende, ploegen dezelfde kleur van uitrusting hebben.
Spelen met voetbalschoenen (vaste studs) is toegestaan. Enkel het gebruik van losse, ijzeren studs is
verboden. Het gebruik van scheenbeschermers is niet verplicht maar wel aangewezen.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies van materiaal, diefstal en ongevallen.
Een verzekering wordt door ons aangegaan in geval er kwetsuren moesten optreden, ontstaan
tijdens het spelen van de wedstrijden. Deze verzekering is alleen van toepassing op die personen die
vermeld staan in de bijlage met betrekking tot de verzekering. Er moet een spelerslijst ingediend
worden van alle deelnemers (naam en voornaam + geboortedatum). Die lijst moet ten laatste vrijdag
03/06 om 12u per mail bij info@nickgillekensfoundation.com toekomen.
Alle informatie omtrent de wedstrijden zal uitgehangen in de kantine.

Wedstrijd
Een groepswedstrijd duurt 10 minuten.
Plaatsingswedstrijden duren 15 minuten

De speelduur mag enkel overschreden worden om een strafschop te kunnen nemen of omwille van
kwetsuren opgelopen tijdens de wedstrijd. Er wordt geen pauze ingelast en er wordt niet van
speelhelft veranderd.
De toekenning van de punten gebeurt als volgt:
•
•
•
•

winst: 3 punten
gelijkspel met doelpunten: 2 punten
gelijkspel zonder doelpunten: 1 punt
verlies: 0 punten

Rangschikking na de groepswedstrijd: volgens punten, aantal gewonnen wedstrijden, vervolgens
doelpuntensaldo, het onderling resultaat en aantal gemaakte doelpunten. Indien de stand dan nog
steeds gelijk is voorziet de organisatie 3 strafschoppen . Indien na drie strafschoppen nog steeds een
gelijke stand blijft,worden verdere strafschoppen genomen tot een ploeg mist.
Bij gelijke stand bij de finales zijn er strafschoppen voorzien, bij gelijke stand na drie strafschoppen
worden verdere strafschoppen genomen tot een ploeg mist.
Beslissingen van de tornooi-jury zijn niet aanvechtbaar.
Een terugspeelbal op de doelman mag door deze laatste met de handen gepakt worden.- Er geldt
geen “4 seconde regel”.
Een tackle of sliding mag, wel alleen op de bal en als de integriteit van de tegenspeler gerespecteerd
wordt.
Wie tijdens de wedstrijd een gele kaart ontvangt, mag die wedstrijd niet meer uitspelen. Hij mag wel
vervangen worden door een andere speler. Indien een speler tijdens het tornooi 3 gele kaarten
ontvangt, mag hij niet meer deelnemen aan de komende wedstrijden.
Wie tijdens de wedstrijd een rode kaart ontvangt, mag die wedstrijd niet meer uitspelen. Hij mag
ook niet gewisseld worden door een medespeler. Indien een speler tijdens het tornooi 2 rode
kaarten ontvangt, mag hij niet meer deelnemen aan de komende wedstrijden.
De bal wordt in het spel gebracht met een intrap, hoekschop of doelworp. Bij een aftrap, intrap, vrije
trap of hoekschop moeten alle tegenstanders zich op minimaal 3 meter van de bal bevinden.
De penalty stip wordt aangeduid bij aanvang van de wedstrijd door de scheidsrechter, net zoals het
doelgebied. Voor de wedstrijd van start gaat, zal de scheidsrechter de beginnende ploeg bepalen
door middel van een toss.
Tussen de wedstrijden, hebben we een marge van enkele minuten genomen om de volgende
ploegen te laten aantreden. Zorg er dus voor dat je na het laatste fluitsignaal, het terrein zo spoedig
mogelijk verlaat voor de volgende wedstrijd.

Kunstgras
Het tornooi gaat door op een kunstgrasveld en daar horen dus ook enkele regels bij die op de
tornooi dag streng gecontroleerd zullen worden:
•

Voetbalschoenen met ijzeren studs zijn in ieder geval verboden.

•
•
•
•
•

•
•
•

Voetbalschoenen moeten altijd proper zijn alvorens het veld te betreden. Gebruik daarom
de borstels die aan de ingang van het terrein staan.
Er mogen absoluut geen etenswaren of dranken (buiten plastic flessen water) meegenomen
worden op het terrein.
Er zijn twee toegangen tot het veld, gebruik deze en kruip niet onder of spring niet over de
omheining.
Roken is ten strengste verboden.
Daar het terrein is “ingezaaid” met rubber korrels, is het aangeraden om na het tornooi je
kledij goed uit te schudden. De korrels kunnen schade berokkenen aan de wasmachine. De
organisatie en de club kunnen voor deze schade niet verantwoordelijk gesteld worden.
Geen kauwgom en glas op het terrein.
Supporters mogen het terrein niet betreden. Zij kunnen hun favoriete ploeg langs de zijlijn
aanmoedigen.
Denk eraan, het is kunstgras dus als je een tackle of sliding inzet, ga je dit achteraf voelen.
Kunstgras schuurt.

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 in de trailer
van Tegel Concept.
De kleedkamertoewijzing (via speelschema of via clubmedewerkers) dienen strikt na geleefd
te worden
Laat geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter, de kleedkamers worden niet
afgesloten tijdens het tornooi

We hopen op de medewerking van alle spelers en begeleiders om de mogelijke ongemakken tot een
minimum te beperken.
De kapitein waakt erover dat alle spelers van zijn ploeg op de hoogte zijn van het
wedstrijdreglement.
Er wordt van iedereen verwacht dat zij aan FAIR PLAY doen!

Veel plezier en success!

