
 

Reglement 5 a Side – 20 mei 2017 
1. De wedstrijden gaan door op de velden van Verbroedering Hofstade aan de Gasthuishofweg 30 te 

Hofstade  
2. Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 Euro waarvan 25 Euro waarborg die zal worden terugbetaald tijdens de 

prijsuitreiking.  
3. Elke ploeg meldt zich aan op het secretariaat om 9 uur.  
1. Een speler kan maar voor één ploeg uitkomen  
4. Elke ploeg bestaat uit 4 veldspelers en een doelman. Het is toegelaten om maximum 5 reservespelers in te 

schrijven  
5. Elke ploeg zorgt voor een herkenbare uitrusting. Indien de uitrustingen van beide ploegen te weinig 

verschillen zal er gebruik gemaakt worden van hesjes.  
6. In de poulewedstrijden levert een overwinning 3 punten op, een gelijkspel 1 en verlies 0 punten.  
7. Bij ex‐aequo in de poules wordt de rangschikking als volgt opgemaakt.  

1. Het onderlinge resultaat  
2. Het doelpuntensaldo  
3. Het aantal gescoorde doelpunten  
4. Het saldo van de strafschoppen  
5. Het aantal gescoorde strafschoppen  
6. Indien er nog een gelijkheid is zal er overgegaan worden tot een nieuwe strafschoppenreeks van 

minimum 3 strafschoppen per ploeg  
8. Bij gelijke stand in de finaleronde zal er overgegaan worden tot een strafschoppenreeks van minimum 3 

strafschoppen per ploeg  
9. Elke ploeg zal voor een aantal wedstrijden een scheidsrechter moeten aanduiden. Deze persoon zal 5 

minuten voor de wedstrijd die hij moeten leiden aanwezig zijn op het secretariaat waar hij de nodige 
informatie en materiaal krijgt (fluitje, notitieblok en balpen). Bij het niet aanduiden van een scheidsrechter 
kan een ploeg uitgesloten worden voor het verdere verloop van het tornooi en zijn waarborg verliezen.  

10. De start en het einde van de wedstrijden zal gegeven worden vanop het secretariaat via het 
geluidssysteem. Ploegen die niet tijdig op het aangegeven terrein staan zullen hun wedstrijd verliezen met 
3‐0. Doelpunten gescoord na het signaal tellen NIET mee. Hierover kan geen discussie bestaan.  

11. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KBVB met enkele wijzigingen.  
1. Buitenspel is niet van toepassing  
2. Sliding‐tackles zijn niet toegestaan.  
3. De bal wordt nadat hij over de zijlijn is gegaan terug in het spel gebracht d.m.v een intrap  
4. De bal wordt nadat hij in doeltrap is gegaan door de doelman met de hand in het spel gebracht.  
5. De doelman mag de bal niet 'uittrappen' vanuit de hand.  
6. De doelman kan niet scoren door de bal in het doel van de tegenpartij te werpen.  
7. Alle vrije trappen zijn onrechtstreeks, tenzij een fout in het doelgebied waar een strafschop uit 

volgt.  
12. Ploegen die unfair handelen of enige vorm van agressie vertonen worden door de organisatie onmiddellijk 

uit het tornooi verwijderd worden en verliezen hun waarborg.  
13. Indien een speler van het terrein wordt gestuurd zal de scheidsrechter in samenspraak met de organisatie 

de strafmaat bepalen.  
14. De kleedkamers van Verbroedering Hofstade staan ter beschikking van de deelnemende ploegen. We 

vragen wel om de kleedkamers tijdens het tornooi leeg te maken. Iedere ploeg is steeds verantwoordelijk 
voor zijn eigen spullen. Bij diefstal, vernieling of verlies zal de organisatie geen hiervoor geen 
aansprakelijkheid dragen.  

15. De wedstrijden duren 15 minuten zonder rustpauze of kantwissel. De ploegen worden gevraagd om 5 
minuten voor de aanvang van de wedstrijd op het veld aanwezig te zijn. De ploeg in cursief moet voor die 
wedstrijd een scheidsrechter afvaardigen die zich 5 minuten voor de wedstrijd op het secretariaat 
aanbiedt. De poulewedstrijden starten om 9u30 en eindigen rond 12:45 . De finaleronde start om 14u15 
na de Penaltycup. Ook hier kan de organisatie vragen aan de ploegen om een scheidsrechter af te 
vaardigen. De wedstrijden in de finaleronde duren 1x15 minuten. De finale is voorzien om 16u45 en duurt 
2 x 15 minuten. Onmiddellijk na de finale vindt de prijsuitreiking plaats.  



 

Reglement Penaltycup 
1. Na elke poulewedstrijd worden door elke ploeg afwisselend 5 strafschoppen getrapt.  
2. Aan de hand van de gescoorde strafschoppen wordt een klassement per reeks opgemaakt op dezelfde manier 

als voor de reguliere poules. Dit betekent 3 punten voor winst, 1 voor een gelijkspel en 0 voor verlies.  
3. Bij ex‐aequo in de poules wordt de rangschikking als volgt opgemaakt.  

i. Het onderlinge resultaat  
ii. Het saldo van de strafschoppen  

iii. Het aantal gescoorde strafschoppen  
4. De ploegen die, in beide reeksen op de eerste vier plaatsen eindigen betwisten om 13:45 de finaleronde van de 

PenaltyCup met rechtstreekse uitschakeling.  
 


