16de NACHTTORNOOI
HEREN
KVV ZEPPEREN – BRUSTEM
DAT DOORGAAT IN ZEPPEREN
OP HET KUNSTGRASVELD

Datum: Vrijdag 7 juni

2019

Aanvang: 19 uur (einde voorzien rond 1u30)
Inschrijvingsgeld: 50 euro per ploeg
(10 drankbonnen inbegrepen)
Te betalen op rekeningnummer BE40 7330 2123 6663
met de vermelding nachttornooi + de ploegnaam
Inschrijving is pas geldig na betaling van
inschrijvingsgeld en bevestiging van de organisatie.

Inschrijvingsformulier: zie pag. 4
jammaers.christophe@outlook.be

1. Wedstrijden
Elke poulewedstrijd duurt 15 minuten zonder rustpauze.
In de finalerondes worden er bij gelijkspel telkens 3 “SHOOTOUTS”
genomen.

2. Samenstelling van de ploegen
De wedstrijden worden gespeeld in ploegen van 5 spelers (1 doelman en
4 veldspelers). Er mogen echter maximum 10 spelers per ploeg ingeschreven
worden voor het ganse tornooi.

3. Kleedkamers
Er staan vier kleedkamers ter beschikking voor alle ploegen. De organisatie
is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. Zorg er dus voor dat
waardevolle voorwerpen veilig opgeborgen zijn.

4. Shootouts
Tijdens het tornooi zullen er geen penalty’s worden genomen maar
SHOOTOUTS. Dit wil zeggen dat men de bal op de middenstip plaatst en
vandaar binnen de tien seconden probeert te scoren. Vanaf de eerste baltoets
beginnen de seconden te lopen. De doelman mag het strafschopgebied niet
verlaten. Wanneer de speler foutief gestopt wordt, wordt er wel een penalty
genomen van op 7 meter van het doel.

5. Uitrusting/ballen
De ploegen zorgen zelf voor hun uitrusting, en indien nodig voor een reserve
uitrusting voor het geval dat de tegenstander in dezelfde kleuren speelt. Als
schoeisel worden enkel multistuds, turfschoenen of gewone loopschoenen
toegelaten. Afschroefbare studs zijn verboden. Alle ploegen zorgen ook
voor hun eigen ballen.

6. Regels
Er wordt gespeeld volgens de regels van het gezond verstand, en een
aangepaste versie van het veldvoetbal.
Er worden geen slidings toegelaten in duel. Slidings waar geen tegenstrever
in de buurt is, zijn wel toegelaten.
De regel van de terugspeelbal wordt toegepast zoals bij veldvoetbal.
De keeper mag de bal ook verder uitwerpen dan de middenlijn.
Gele kaart: De speler moet vervangen worden en mag deze wedstrijd niet
meer deelnemen aan de wedstrijd. Het heeft geen gevolg voor het
verdere verloop van het tornooi.
Rode kaart: De speler mag niet meer vervangen
wedstrijdleiding beslist over de schorsing.
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Elke ploeg dient op tijd op het veld aanwezig te zijn bij aanvang van de
wedstrijd. Wanneer er te lang moet worden gewacht zal er een forfait

genoteerd worden. Ieder forfait zal een 3-0 overwinning opleveren voor de
tegenstander.

7. Rangschikking
De puntentelling gebeurt op volgende wijze:
1.
2.
3.
4.
5.

Behaalde punten
Doelpuntensaldo
Gemaakte doelpunten
Onderling duel
Loting

De eerste twee ploegen van elke poule stoten door naar de finalerondes waar
het principe van rechtstreekse uitschakeling wordt gehanteerd.

10. Prijzen
Er wordt voor een geldprijs gespeeld.
Voor de heren :
Plaats
Plaats
Plaats
Plaats

1
2
3
4

=
=
=
=

150 €
100 €
50 €
25 €

11. Ongevallen
Voetbalclub kvv Zepperen-Brustem en hun leden zijn niet verantwoordelijk
voor gebeurtelijke ongevallen tijdens het tornooi.

12. Voor akkoord
Door hun deelname aan dit voetbaltornooi verklaren de ploegen en hun
spelers zich akkoord en onderwerpen zich aan de intrinsieke waarden van
de sportiviteit en het gezonde verstand.
Eveneens verklaren zij zich akkoord met zowel de algemene- als spelregels
van het tornooi. Ze aanvaarden ook iedere beslissing genomen door het
organiserend comité.

13. Hoe inschrijven?
U vult pagina 4 van dit document (spelerslijst hoeft nog niet) zorgvuldig in
en mailt deze pagina door naar jammaers.christophe@outlook.be
Nadat het inschrijvingsgeld betaald is en u een bevestiging ontvangen heeft
van de organisatie, bent u definitief ingeschreven.
Drie dagen
voor het nachttornooi krijgt u het wedstrijdschema
doorgemaild en verwacht de organisatie. De dag van het tornooi kan u dan
een ingevulde spelerslijst bezorgen aan de organisatie.
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1.

Start Tornooi 19u op het kunstgrasveld

2.

Wedstrijden op ¼ van een voetbalveld

3.

Er worden duiveltjesdoelen gebruikt.

4.

Ploegen bestaan uit minimum 5 spelers.

5.

Leeftijdsgrens: vanaf 16 jaar.

6.

Minimum 4 wedstrijden

7.

Op het voetbalterrein van kvv zepperen-brustem in
zepperen

8.

Inschrijvingsgeld: 50 euro/ploeg

9.

Betalingswijze: overschrijving

10.

Inschrijvingsformulier doormailen naar
Jammaers.christophe@outlook.be

Naam Ploeg:
Naam verantwoordelijke:
GSM :
E-mail :
Info:
jammaers.christophe@outlook.be

gsm: 0473/303083

SPELERSLIJST: NACHTTORNOOI KVV ZEPPEREN –BRUSTEM
Ploegnaam:
Verantwoordelijke:

Nr.

Naam

Voornaam

Geb.
Datum

E-mail

