
TORNOOIREGLEMENT
2019



1. De Hot Sport Jako Cup dat door M&V Sportevents wordt ingericht, gaat door van 
zaterdag 21/12/2019 tot en met maandag 30/12/2019 in Sporthal De Veldmuis 
te Geraardsbergen gelegen aan de Felicien Cauwelstraat 39 te 9500 
Geraardsbergen. 

2. Met vragen en/of opmerkingen kan u zich wenden tot de organisatie: M&V 
Sportevents: hotsportjakocup@mv-sportevents.be of www.mv-sportevents.be 

3. Er wordt 5 –	5 gespeeld. Dit voor de U7 tot en met de U15. De keeper heeft een 
afgebakende zone waar hij de bal met de handen mag aanraken. NIET bij een 
terugspeelbal.

4. Elke ploeg bestaat uit minstens 5 spelers en maximum 10 spelers.

5. Er mag doorlopend gewisseld worden. Halfverwege elke wedstrijd legt de 
scheidsrechter het spel even stil voor eventuele wissels.

6. De wedstrijdtijd is te volgen op een elektronisch scorebord. Wanneer de bal over de 
boarding buiten gaat in de laatste minuut, stopt de tijd. Als het spel hervat wordt, 
loopt de tijd verder. Ook bij een overtreding of doelpunt in de laatste minuut wordt 
de tijd even stopgezet tot het spel hervat wordt.

7. De wedstrijdklok blijft lopen als er een doelpunt gemaakt wordt, alsook bij 
overtredingen gefloten door de scheidsrechter. Behalve in de laatste minuut. 

8. Wanneer de bal over de boarding buiten gaat, wordt het spel hervat waar de bal 
over de boarding is gegaan.

9. De wedstrijd is afgelopen als het eindsignaal van het scorebord luidt.

10. Een fout in het strafschopgebied wordt bestraft met een penalty (8 meter).

11. Een speler die een rode kaart krijgt, wordt uitgesloten voor het volledige tornooi. 

12. Een speler die tijdens een wedstrijd een gele kaart krijgt, wordt uitgesloten voor 
het vervolg van deze wedstrijd. Maar hij mag wel vervangen worden. De volgende 
wedstrijd(en) mag hij terug opgesteld worden. 

13. De doelman mag de bal niet uittrappen van uit de handen.

14. Aan de ploegen wordt gevraagd om minstens een half uur voor hun eerste 
wedstrijd aanwezig te zijn. Dit met het oog op het tijdig invullen van de 
wedstrijdbladen. 

15. Forfait van een ingeschreven ploeg wordt beboet met een forfaitscore. De uitslag 
van de niet-gespeelde wedstrijden wordt 3-0 of 0-3. Eventuele aanpassingen van de 
wedstrijdplanning kunnen door de tornooiverantwoordelijken doorgevoerd worden. 
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16. Een ploeg, die wegens onsportief gedrag het veld voor het einde van de wedstrijd 
verlaat, verliest de wedstrijd met 3-0 of 0-3. Deze ploeg wordt dan ook 
onmiddellijk uit het tornooi geweerd. Wanneer een scheidsrechter een wedstrijd 
stopt door onsportief gedrag van spelers of supporters verliest deze ploeg ook 
met 3-0 of 0-3. 

17. De inrichtende organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
Doch enkel voor voetbalongevallen en dus ook niet voor andere ongevallen die 
zich voor, tijdens of na de wedstrijden zouden voordoen. Voetbalongevallen zijn 
verzekerd door de KBVB. De deelnemende clubs zijn verantwoordelijk voor de 
eventueel door hun leden aangebrachte schade aan de inrichtende organisatie, 
of hun complex, welke op hen verhaald zal worden. 

18. De orde in de neutrale zone zal geregeld worden door de inrichtende 
organisatie. In de neutrale zone worden enkel de trainer (met rode trainersband) 
en 1 afgevaardigde (met band in de clubkleuren of driekleur) toegelaten. Ouders, 
begeleiders of supporters mogen de terreinen niet betreden. 

19. Elke ploeg dient zijn eigen oefenballen mee te brengen.

20. Toewijzing van de kleedkamers gebeurt door de inrichtende organisatie. De 
verantwoordelijke van de kleedkamers zal hierop toezien en indien nodig 
schikkingen treffen. Voor de voetbaltassen is geen ruimte voorzien. Deze blijven 
in de kleedkamers.

21. Bij een wedstrijd tussen twee ploegen met dezelfde kleur van truitjes dient de 
als thuisploeg aangeduide ploeg zijn kleur van trui aan te passen. Zorg dus 
steeds voor een tweede set truitjes.

22. Iedere ploeg krijgt bij het invullen van het scheidsrechterblad twee flessen 
water. Bij het inleveren van een lege fles, kan men opnieuw een volle fles 
bekomen aan het secretariaat.

23. Na elke wedstrijd worden er geen strafschoppen getrapt. 

24. De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste wedstrijd. De ploegen die eindigen 
op de 1ste plaats ontvangen een prijzenpakket van hoofdsponsor Hot Sport Jako 
Shop. Alle spelertjes ontvangen een medaille. Tevens zal een ploegfoto genomen 
worden. Deze zal na afloop van het tornooi te vinden zijn op onze website en 
facebookpagina.

25. Elke ploeg is verplicht met rugnummers te spelen. De organisatie roept telkens 
de naam af van de speler die gescoord heeft.



26. Elke trainer, afgevaardigde en deelnemer wordt geacht dit 
reglement te kennen.

27. De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Deze is ook maar een mens 
en wij vragen uitdrukkelijk hiermee rekening te houden.

28. De inrichtende organisatie behoudt zich het recht om aan dit 
reglement ten allen tijden aan te passen. 

27. De rangschikking na de schiftingen wordt als volgt opgemaakt : 

• Hoogst aantal punten

• Onderling duel

• Aantal gescoorde doelpunten

• Aantal tegendoelpunten

o Gewonnen wedstrijd: 3 punten 

o Gelijkspel: 1 punt

o Verloren wedstrijd: 0 punten

28. De wedstrijden worden gespeeld met 
zaalvoetbalschoenen met een platte zool! 

Voetbalschoenen met noppen zijn ten strengste 
verboden!


