Tornooireglement HT CUP 2018
De HT CUP 2018 wordt ingericht door Hou ende Trou Zwijnaarde, stamnummer 9074, en is aangemeld aan
de KBVB. De wedstrijden worden gespeeld op het A-complex met adres Muilaardstraat 85 te Gent. Het
tornooi gaat door op donderdag 1 november 2018 voor de categorie U9 en dat vanaf 9u00 tot 16u00.
spelers
Elke deelnemende ploeg mag maximum tien spelers voor de categorie U9 afvaardigen. Alle spelers zijn
aangesloten bij de KBVB en geboren in 2010 (of jonger); testspelers zijn toegelaten met een maximum van
drie spelers per ploeg. Iedere speler moet op eenvoudige vraag van de organisatie zijn identiteitskaart of
bondskaart (aansluiting) kunnen voorleggen.
Een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd bieden de deelnemende ploegen zich aan op het
secretariaat teneinde de wedstrijdbladen in te vullen.
het terrein
Het terrein is 23 meter breed en 33 meter lang. Het fictief doelgebied wordt begrensd door een cirkel met
straal 8 meter vanaf het midden van het doel. Aan de zijlijn wordt deze afstand gemarkeerd met dubbele
potjes.
wedstrijden
De wedstrijden worden vijf tegen vijf spelers betwist en er wordt gespeeld met een bal van maat “4”.
De thuisspelende ploeg zorgt bij identieke kleuren voor een anders gekleurde uitrusting. Indien nodig, zijn
er hesjes beschikbaar bij de organisatie.
Alle wedstrijden duren 1 x 15 minuten, met uitzondering van de finale (2 x 10 minuten met twee minuten
rustpauze).
De spelregels zijn deze zoals door de KBVB voor de betreffende categorie opgelegd. Hierbij verduidelijken
we expliciet volgende situaties om discussie te vermijden:
het is doelman toegestaan in te dribbelen;
het is de doelman niet toegestaan de bal uit te trappen vanuit de handen; wanneer dit toch
gebeurt, wordt de fase herspeeld;
alleen in het fictief doelgebied mag de keeper de bal met de hand(en) raken;
iedere overtreding wordt bestraft met een onrechtstreekse vrijschop; indien de bal toch
rechtstreeks in het doel belandt, wordt een doeltrap toegekend; directe vrijschoppen of penalty's
zijn dus niet van toepassing;
bij een vrijschop houdt de tegenstrever 8 meter afstand van de bal totdat deze terug in het spel is;
indien een overtreding in het fictief doelgebied gebeurt, wordt de bal buiten dit gebied gelegd, zo
dicht mogelijk bij waar de overtreding gebeurde; het eventuele muurtje staat dus op de doellijn;
terugspeelbal is een overtreding; de bal wordt dus per definitie buiten het fictief doelgebied gelegd

zoals hierboven bepaald;
wanneer de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal via een pass of indribbelen terug in het spel
gebracht; hierbij houden tegenstrevers een afstand van twee meter in acht tot de bal terug in het
spel is; de bal hoeft niet stil te liggen, maar moet wel het veld weer inkomen waar hij is buiten
gegaan.
na het indribbelen mag er niet rechtstreeks gescoord worden, d.w.z. dat de eerste doelpoging die
de speler die indribbelt onderneemt, zonder dat een ploeggenoot de bal raakte, niet tot een
doelpunt kan leiden en dus een doeltrap volgt; zijn dus ongeldig
een speler die indribbelt, trapt bewust op doel om te scoren en de bal gaat binnen
een speler die indribbelt, trapt bewust op doel om te scoren, vervolgens wijkt de bal af op
een tegenstrever en/of raakt de keeper de bal, en de bal gaat binnen
en zijn dus geldig
een speler die indribbelt, geeft bewust een pass naar een ploeggenoot en deze trapt de bal
binnen
een speler die indribbelt, geeft duidelijk en bewust een pass, vervolgens wijkt de bal af op
een tegenstrever en/of raakt de keeper de bal, en de bal gaat binnen; bijvoorbeeld na een
voorzet
een speler die indribbelt, trapt bewust op doel om te scoren, de doelpoging wordt
afgewend en dezelfde speler of een andere onderneemt een nieuwe doelpoging en scoort
bij de aftrap bevindt de tegenstrever zich buiten de fictieve middencirkel, i.e. op 5,5 m van de bal;
bij een hoekschop houdt de tegenstrever een redelijke afstand, ongeveer 5 meter;
een vliegende vervanging kan plaats vinden op voorwaarde dat de scheidsrechter, tijdens een
spelonderbreking, met een teken de vervanging toelaat; de wisselspeler het speelveld pas opkomt
nadat de vervangen speler het speelveld heeft verlaten; de vervanging gebeurt aan dezelfde kant
van het terrein;
Iedere ploeg speelt zijn poulewedstrijden tegen andere ingeschreven ploegen volgens de tornooikalender.
De rangschikking wordt na deze reeks wedstrijden (vier per ploeg) opgemaakt volgens ten eerste het
hoogste aantal punten waarbij een overwinning drie punten betekent, gelijk één punt en een verlies geen
punten. Ten tweede telt de meest gescoorde doelpunten, daarna het beste doelpuntensaldo, dan het
onderling duel en tenslotte lottrekking.
1. hoogste aantal punten (winst=3, gelijk=1, verlies=0)
2. meest gescoorde doelpunten
3. beste doelpuntensaldo
4. onderling duel
5. lottrekking
Nadien volgen de kruisfinales en plaatsingswedstrijden (volgens de kalender) waarbij bij gelijke stand drie
strafschoppen worden genomen. Bij verdere gelijke stand neemt men verder strafschoppen tot een van
de teams zijn strafschop mist en de andere ploeg kan scoren. Uitzondering hierop is de troostfinale voor
plaats drie en vier. Hier wordt bij gelijke stand twee keer twee minuten verlengingen gespeeld en pas

daarna overgegaan tot strafschoppen.
Bij forfait van een club bedraagt de sanctie 4 - 0 ten voordele van de tegenstrever en een
schadevergoeding van 75 euro per nog te spelen wedstrijd ten voordele van de inrichtende club Hou ende
Trou Zwijnaarde. De forfaitgevende ploeg kan naar de laatste plaats verwezen worden. (beslissing bij
tornooileiding)
Indien omstandigheden dit vereisen, zullen de inrichters in samenspraak met de scheidsrechters en de
betrokken ploegen overleg plegen om het tornooi in de meest gunstige zin af te werken. De beslissing ligt
in handen van de organisatie.
scheidsrechters
De scheidsrechters zijn door de inrichtende club aangeduid.
Er worden geen kaarten getrokken. Wanneer een speler een overtreding of reeks overtredingen begaat
die zo worden ingeschat door de scheidsrechter dat de maatregel het verantwoordt, kan de scheidsrechter
beslissen dat de speler vervangen dient te worden voor de rest van de wedstrijd. Dit geldt te allen tijde voor
(niet-limitatief) natrappen, ongepast taalgebruik, of het op een andere manier benadelen van de
integriteit. De scheidsrechter licht hiervan de tornooileiding in na de wedstrijd. Een verdere strafmaat is
mogelijk na overleg tussen de organisatie en de betrokken partijen, afhankelijk van de ernst van de feiten.
verantwoordelijkheid – geschillen
Hou ende Trou Zwijnaarde houdt haar verantwoordelijkheid ten overstaan van de KBVB en is
verantwoordelijk voor de gehele organisatie. De deelnemende clubs staan in voor het gedrag van hun
spelers en afgevaardigden t.o.v. de tegenstrevers en de scheidsrechters alsook de bezoekers, dit zowel op
als rond het terrein.
Mogelijke geschillen worden in eerste instantie door de inrichtende club beslecht uitgezonderd klachten
ter zake de spelleiding , gevallen van wangedrag van spelers en afgevaardigden en klachten tegen de
inrichtende club. Deze laatste worden beslecht door de bevoegde instanties van de KBVB.
Klachten dienen tijdig ingediend te worden bij het secretariaat van de tornooi-organisatie. De inrichters
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal en schadegevallen in de
kleedkamers en op en rond de terreinen.
Iedere club zal het reglement ontvangen. Dit ligt eveneens ter inzage bij het secretariaat tijdens het
tornooi.
De scheidsrechtersbladen worden overgemaakt aan het Provinciaal Comité.

allerlei
De ingeschreven clubs worden verzocht minstens een halfuur voor hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn
en zich te melden aan het secretariaat.
Iedere deelnemende ploeg heeft recht op drie gratis inkomkaarten voor de begeleiders. Zij liggen ter
beschikking aan de inkom van het tornooi. Bezoekers betalen 5 euro entree.
Iedere ploeg heeft zijn kleedkamer aangeduid door de organisatie – enkel voor het omkleden en het
douchen. De sporttassen worden ondergebracht in de daartoe voorziene tenten of berging.
Alle ploegen zijn verantwoordelijk voor hun materieel en uitrusting .Gelieve te zorgen voor eigen
opwarmingsballen .
Iedere deelnemende speler ontvangt een aandenken. De eerste vier ploegen in de rangschikking krijgen
tevens een beker uitgereikt.
Alle wedstrijden worden gespeeld op kunstgras . Alleen de begeleiders van de wedstrijd en de spelers zijn
toegelaten op het terrein.
Het complex bevindt zich aan het einde van een straat met beperkte parkeermogelijkheden. We vragen
dus om zoveel mogelijk te carpoolen. In de Muilaardstraat zelf, mag je alleen rechts mag parkeren en het
kan er druk worden. In de andere omliggende straten is voldoende parkeergelegenheid. Vaak is het
minder tijdrovend daar te parkeren en te wandelen dan op zoek te gaan naar een plekje in de
Muilaardstraat zelf.
Per ploeg zijn er twee parkeerplaatsen voorzien op het complex – de parkeerkaarten worden per post
opgestuurd samen met het uurrooster. Leg ze vooraan het voertuig en rij tot aan de inkom achteraan de
Muilaardstraat – daar wordt men begeleid tot op de parkeerplaats.
Over de middag wordt aan iedere speler en de begeleiders een warme maaltijd (spaghetti/evt. met
groentesaus) aangeboden. Op het secretariaat zal het aanvangsuur van de ploeg meegedeeld worden.
Alle (verdere) info is te vinden op de website: www.htzwijnaarde.com/htcup
De uitslagen zijn te volgen via www.htzwijnaarde.com/mc

