
Feestcomité van Soete's Molen
Tornooi Levend Tafelvoetbal 07 september 2019

SPELREGELS

Samenstelling v.d. ploeg
- Een gemixte ploeg of niet, samengesteld door 6 spelers. 4€ per speler of 24€ per ploeg, wij vragen
te betalen

- Spelers die door medische omstandigheden niet mogen spelen, spelen dan niet

- Jonge spelers spelen op de verantwoordelijkheid van hun ouders

Spelregels
- De spelers zijn vastgebonden aan metalen baren die enkel toestaan een zijdelingse
beweging uit te voeren. Spelers mogen zich niet losmaken. Bij het begin van het spel word
de bal door de scheidsrechter in het midden gebracht tussen de 2 ploegen. Na ieder
doelpunt word de bal terug in het midden gebracht en start de ploeg die het
tegendoelpunt kreeg, als de bal buiten het veld vliegt word hij teruggegeven aan de ploeg
die niet verantwoordelijk was voor dit gebeuren. Enkel de doelman mag zijn handen
gebruiken. Spelhervatting begint wel met de voet.

- Enkel de scheidsrechter heeft het laatste woord. Speler of spelers die het reglement
tegenwerken of niet navolgen kunnen door de scheidsrechter of het Comité worden uit het
tornooi gezet dus ook bij tegenwerking, slechte houding, grof taalgebruik en het missen van
fair play.

Competitie
- De poules beginnen zaterdagmorgen om 9 uur
De achtste, de halve finales en de finale vinden plaats op het einde van de respectievelijke
poules. Het vindt allemaal plaats aan de voet van de Soete's Molen

- De poules worden gespeeld in 1 periode van 8 minuten, andere matchen worden gespeeld
in 2 helften van 7 minuten

- Klassement als volgt beslist: 3 punten voor winst ; 1 punt voor gelijkspel en 0 punten bij
verlies. Wanneer 2 ploegen op het einde van de poules gelijke punten hebben word er
gekeken naar het aantal doelpunten (verschil) of directe confrontatie. De eerste 2
ploegen gaan naar de achtste finale

- Alle finalematchen worden gespeeld met directe eliminatie bij gelijkspel word de
match met 2 min verlengd nog altijd gelijk na deze 2 minuten wordt het de golden goal
- Om de planning te respecteren vragen wij u om 15 min voor uw match aanwezig te zijn.
Bent u niet aanwezig wint uw tegenstander met de forfaitcijfers 5-0.

- Bij slecht weer zijn wij genoodzaakt het tornooi te annuleren. U wordt terugbetaalt in de
vorm van drankbonnen zodat u toch kan genieten van een drankje. Laat u voor het tornooi
toch nog afweten dan betalen wij niet terug

Het Comité draagt geen verantwoordelijkheid in geval van ongevallen



Feestcomité van Soete's Molen

TORNOOI LEVEND TAFELVOETBAL
7 september 2019

Inschrijvingsfiche tornooi
(terug te zenden met mail naar glenndorme@gmail.com of post :

Ommegangstraat 112 - 8940 Wervik)
4 € per speler of 24 € per ploeg van 6 spelers

NAAM V.D. PLOEG :

NAAM
VERANTWOORDELIJKE :

Tél :
Email :
Adres :

N° Naam Voornaam Handtekening
1
2
3
4
5
6

P.S. De verantwoordelijke moet niet noodzakelijk spelen maar moet wel aanwezig zijn

Hopende dat u kennis genomen heeft met het reglement en geen medische indicatie kent.
Reglement op www.moulinsoete.be En voor de kleinste spelers vragen wij een handtekening
van de ouders

Datum : Handtekening verantwoordelijke :


