Organisatie

LEEUW BRUCOM
MINI-VOETBAL TORNOOI
BMW LOUYET CUP
Voor heren op synthetisch terrein Leeuw Brucom, Lotstraat 10 Sint-Pieters-Leeuw

Zaterdag 21 mei 2022
NAAM PLOEG :
………………………………………………………………………….

Kleuren trui-broek-kousen : ………………………………………
VERANTWOORDELIJKE
Naam : ………………………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………..
Tel (GSM) : …………………………………………………………………………..
*verantwoordelijke is verplicht aanwezig te zijn gedurende het ganse tornooi (zoniet aangeven van
vervanger)
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NAAM

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

indienen ten laatste voor 10 mei 2022 Leeuw Brucom of aan Dirk Moriau 0477313959
dirk.moriau@moriaugas.be of secretariaat@leeuw-brucom.be
BEVESTIG uw inschrijving door storting 30 € op rekeningnr Leeuw Brucom.
BE76 0689 3102 2595 met vermelding van uw ‘NAAM PLOEG’ en ‘MINI-TORNOOI’
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REGLEMENT
1-Iedere ploeg bestaat uit max 10 ingeschreven spelers en elke spelers is minimum 16 jaar.
3-Iedere ploeg heeft een verantwoordelijke die heel het tornooi aanwezig is (zoniet aangeven van vervanger)
4-De wedstrijden worden gespeeld met 1 keeper en 4 veldspelers.
5-Er mag vrij gewisseld worden; de speler die opkomt moet wachten tot de vervangen speler volledig het
terrein verlaten heeft; zoniet krijgt hij een gele kaart plus een vrije trap tegen.
6-Alle reglementen gelden van het gewone voetbal : terugspeelbal,…. Behalve de inworpen gebeuren met de
voet.
7-Alle fouten zijn onrechtstreeks en minimum op 8 m van de doellijn ! Strafschop bestaat dus niet.
8-Er is geen backlijn getrokken tot waar de keeper mag uitkomen; er is wel een indicatie-kegel aangebracht
langs de zijlijn namelijk 5 meter van elke doelpaal. Opgelet dit is slechts een indicatie ; het is de
scheidsrechter die beslist of het te ver is of niet.
9-De keeper mag alleen uitgooien en niet uittrappen als de bal over de achterlijn is geweest!
10-2 gele kaarten is volgende wedstrijd missen ook al krijg je die in 2 verschillende wedstrijden. Krijg je 2
gele kaarten in 1 wedstrijd moet je er onmiddellijk af en mis je ook de volgende wedstrijd.
11-Direct rood = uitsluiting tornooi
12-De wedstrijdduur : zie schema volgt later – zal in functie zijn van het aantal ingeschreven ploegen.
13-Bij winst krijg je 3 punten, bij gelijk 1 punt en bij verlies 0 punten.
14-Voor de rangschikking in de reeksen tellen in volgorde : punten, doelpuntensaldo, gemaakte doelpunten,
onderling resultaat, aantal ingeschreven spelers, lottrekking.
15-Voor de finale wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling : is de stand na reguliere speeltijd gelijk,
worden er elk 3 strafschoppen genomen (8 m) of meer tot er een winnaar is. Een speler mag slechts een 2°
penalty geven als iedereen van zijn ploeg geweest is of wanneer bij de ploeg met het minst aantal spelers
iedereen getrapt heeft. Idem voor de 3° beurt.
16-In de kantine - secretariaat wordt het enige juiste klassement bijgehouden.
17-Er zijn geen prijzen te winnen, wel bekers voor deelname, Fairplay en Zuipbeker; AMUSEMENT &
FAIRPLAY krijgen prioriteit.

