
   
 

REGLEMENT ‘14e EURO SHOP INDOOR CUP’ 

Organisatie KSV ROESELARE 

Dinsdag 3 januari 2017 t.e.m. Vrijdag 6 januari 2017 

 

 

1.  De tornooien vinden plaats op de Site Schiervelde  

     Expohallen – Diksmuidsesteenweg 374 – 8800 Roeselare. 

     De ingang kan men bereiken via poort aan de linkerzijde van het gebouw. 

     Parking is voldoende aanwezig. 

 

2.  De verschillende tornooien:  

 U5 / 6 (geboren in 2012 / 2011): vrijdag 06/01/2017 van 17 u 30 tot 20 u 15 

 U7 (geboren in 2010): vrijdag 06/01/2017 van 17 u 30 tot 19 u 45 

 U8 (geboren in 2009): donderdag 05/01/2017 van 17 u 30 tot 21 u 00 

 U9 (geboren in 2008): woensdag 04/01/2017 van 17 u 30 tot 20 u 15  

 U10 (geboren in 2007): dinsdag 03/01/2017 van 17 u 30 tot 20 u 00 

 U11 (geboren in 2006): dinsdag 03/01/2017 van 17 u 30 tot 21 u 45 

      

3. Bij aankomst van de ploeg, meldt de afgevaardigde en/of trainer zich onmiddellijk aan bij  

    de wedstrijdtafel. Daar ontvangt hij eventueel extra info en staat hij in voor het invullen /   

    afgeven van het wedstrijdblad. 

 

4. Bij de categorie U5 / 6 wordt er 2 tegen 2 gespeeld. 

    Alle info wordt ter plaatse medegedeeld 

    De reglementen hierna vermeld zijn enkel geldig voor U7, U8, U9, U10 en U11 

 

5. We spelen in iedere categorie wedstrijden  5 tegen 5 (4 veldspelers + keeper) op een veld      

    van 30 meter op 20 meter met doelen van 5 meter op 2 meter. 

 

6.  Vervangingen max. 3 (doorlopend) per wedstrijd 

 

 

 



   
 

 

7.  Duur wedstrijden:     

 U6 – 2 x 5’ 

 U7 – Voorrondes 1 x 15’ – Eindronde 2 x 10’ 

 U8 en U9 – Voor- en tussenrondes 1 x 10’ – Finalewedstrijden 1x15’ 

 U10 en U11 – Alle wedstrijden 1 x 10’ 

 Er is één klok voor alle wedstrijden op hetzelfde ogenblik.  

(met uitzondering voor de U7, daar fluit de scheidsrechter de wedstrijd op gang)  

Alle ploegen moeten stipt op het juiste terrein aanwezig zijn. 

Ga dus tijdig kijken naar de wedstrijdtafel!    

 Strafschoppen alleen bij een gelijkspel in de plaatsing- en finalewedstrijden …  

nooit in de voorrondes.  

Elke ploeg trapt 3 strafschoppen, indien dan nog gelijk verder tot er een winnaar is. 

De strafschoppen worden genomen van op een afstand van 7 meter  

 

8.  Vrijschoppen worden steeds onrechtstreeks getrapt en op minimum 8 meter van het doel. 

 

9.  Inworp: enkel intrappen of in dribbelen  

 

10.  Bal in het spel brengen door doelman 

 Indien de bal over de doellijn geweest is, moet de doelman de bal op de grond 

stilleggen en trappen, inspelen of in dribbelen. De spelers van de tegenpartij 

moeten achter het penaltypunt blijven tot de doelman de bal getrapt heeft. 

 Wanneer de doelman tijdens het spel de bal in de handen krijgt, mag hij de bal 

inwerpen, inrollen, in dribbelen of inspelen.  

Hij mag nooit uit de handen trappen 

 

11.  Slidings zijn niet toegelaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

12.  Het klassement wordt opgesteld met volgende puntenverdeling (niet voor U6) 

 winst         3 punten 

 gelijkspel      2 punten 

 verlies  1 punt 

 

Bij een gelijk aantal punten telt  

1 gewonnen wedstrijden 

2 doelsaldo 

3 gemaakte doelpunten 

4 indien in dezelfde reeks: onderling resultaat 

5 het lot 

 

13.  Elke ploeg zorgt voor zijn eigen opwarmingsballen en een tweede stel truitjes van een 

       ander kleur. Bij gelijke kleur wijzigt de 2° ploeg (bezoekende) van truien. 

 

14. Bij forfait voor of tijdens het tornooi wordt een financiële sanctie opgelegd van  

      100,00 Euro en verliest men de wedstrijd(en) met 3 – 0 (of) 0 – 3 

 

15. Verder gelden de reglementen van de K.B.V.B.  

      Eventuele geschillen worden beslecht door het coördinatieteam 

 

16.  Voor de deelnemende ploegen is water voorzien. 

       Ieder speler krijgt ook een aandenken 

 

17.  Buiten de afgebakende velden is voetballen NIET toegelaten in de hallen! 

 

18.  Binnen in de Expohallen mag niet gerookt worden. 

 

19. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen of 

      aangerichte schade. 

 

KSV Roeselare dankt iedere ploeg voor zijn deelname en samen met alle medewerkers en 

scheidsrechters hopen, en wensen wij een sportief en aangenaam tornooi. 

 

Voetbal is een feest! 


