
 

 

ReglementZaalvoetbaltornooi Sporting Hasselt 

27 tot 31 december 2016 

 

 
 

 

 

 
Algemeen 
 
 Het toernooi zal in de sporthal Alverberg te Hasselt plaatsvinden, Herkenrodesingel 33. Dit 

is een parallelweg van de grote ring rond Hasselt. Hou rekening met files bij het plannen 
van de verplaatsing. 

 Het tornooi wordt ingericht voor de leeftijdscategorieën van U6 tem U17 
 Elke ploeg bestaat uit maximum 10 veldspelers en 2 begeleiders. Ouders en andere 

supporters worden niet in zaal toegelaten maar dienen op de tribune plaats te nemen. 
 Minstens een half uur voorafgaand aan de opstart is elke ploeg in de Sporthal Alverberg. 

Kleedkamers worden toegewezen via het wedstrijdsecretariaat, alle kleding wordt in de 
tassen gestoken! 

 Elke ploeg vult de voorziene spelerslijst voorafgaand en geeft die aan het 
wedstrijdsecretariaat zodat gebeurlijke ongevallen vlot kunnen geattesteerd worden. 

 Indien een team te laat aanwezig is op het wedstrijdplein, wordt een 3-0 nederlaag voorzien 
 De wedstrijden worden gespeeld met aangepast sportschoeisel voor indoor sporten (bij 

voorkeur witte zool) 
 

Speelduur enspeelveld 

 De duur van de wedstrijden is afhankelijk van het aantal ploegen en wordt weergegeven op 
de wedstrijdschema’s 

 Er wordt gespeeld met zijlijnen en eenachterlijn, er zijn twee wedstrijdvelden voorzien. 

 Er wordt gespeeld naar zaalvoetbaldoelen 
 
 

Wedstrijdorganisatie 

 Elke ploeg bestaat uit 4 veldspelers en 1 keeper. De keeper mag de bal met de handen 
spelen binnen zijndoelgebied. 

 De aftrap wordt genomen bij aanvang van het spel en na elk doelpunt in het middelpunt 

van het speelveld. De bal moet gespeeld worden in de richting van de eigen keeper. De 

ploegen staan elk op de eigen zijde van het speelveld. De tegenstanders behouden een 

minimumafstand van 5m tot er een eerste balcontact isgeweest. 
 Spelers wisselen mag gedurende de ganse wedstrijd, zonder toestemming van de 

scheidsrechter.  Merk op: de ene speler lost de andere af door handcontact, om geen 
onrechtmatig voordeel te bekomen door dezewissel. 

 

Wedstrijdreglement 

 Als de bal buiten gaat, brengt de andere ploeg hem met de voet in van op de zijlijn, de 
tegenstanders houden minstens 5mafstand 

 Als de bal het plafond raakt, is hij voor de andere ploeg. Bal op de zijlijn ter hoogte van de 
plaats van hetcontact 

 Als de bal buiten gaat, fluit de scheidsrechter NIET maar duidt de richting aan waarnaar de 

ploeg speelt die dan aan balis 
 Bij een spelhervatting gooit of rolt de keeper de bal, de bal wordt dus niet uitgetrapt. Bij het 

uitgooien moet de bal eerst op de eigen speelhelft botsen, of een speler raken op de eigen 
speelhelft. Zo niet, mag de tegenpartij de bal intrappen van aan de zijlijn ter hoogte van 
demiddellijn. 

 Elk fysiek contact dat de vlotte voortgang van het spel verhindert, is verboden, alsookslidings 
 De keeper mag een terugspeelbal van een teamgenoot niet met de handen raken. Dit wordt 

bestraft met een onrechtstreekse vrije trap op de rand van hetdoelgebied. 
 Handspel wordt met een rechtstreekse vrijschop bestraft vanaf het punt waar het gebeurde. 



Handspelbinnen de doelzone =strafschop. 
 Een doelpunt is geldig wanneer de bal effectief de volledige doellijn heeft overschreden, 

zonder fouten tegenover het reglement.  Een doelpunt is geldig wanneer een speler met de 
hand/arm de bal in eigen doelzendt. 

 Een doelpunt is niet geldigwanneer: 
o er rechtstreeks gescoord wordt van op de eigenspeelhelft 
o er rechtstreeks gescoord wordt vanuit een intrap (vanuit een corner kan wel 

rechtstreeks wordengescoord!) 
 Een bal die wordt buiten gespeeld via de achterlijn wordt omgezetin: 

o een doeltrap (= uitrollen –of gooien van de bal door de keeper), indien een 
tegenspeler de  bal laatst heeft aangeraakt. De bal moet eerst botsen op de eigen 
speelhelft of een speler raken op de eigenspeelhelft. 

o deze regel geldt bij elkespelhervatting 
o een corner, indien een speler van de eigen ploeg de bal laatst heeftaangeraakt  

Descheidsrechter 

 Een beslissing van de scheidsrechter wordt nietbetwist 
 Bij elke fout fluit de scheidsrechter, duidt vervolgens de plaats van de fout aan waar de bal 

moet gelegd worden en de richting naar waar de ploeg die dan aan bal isspeelt 

 Bij een gele kaart moet de speler verplicht worden vervangen, tijdens de wedstrijd mag 

deze niet  meer terug ingebrachtworden. 
 Bij een rode kaart tijdens het tornooi wordt de speler voor de rest van het 

tornooiuitgesloten. 

 

 

Puntentelling 

 Puntentelling voor de wedstrijden (geldig wanneer er poulewedstrijden gespeeldworden): 
o Winnaar: 3pt 
o Verliezer: 0pt 
o Gelijkspel: 1pt 

 
 Bij ex-aequo van het puntenaantal wordt gekekennaar: 

o het onderlingresultaat 
o het aantalgewonnenwedstrijden 
o het aantalgemaaktedoelpunten 

o hetdoelpuntensaldo 

o strafschoppen (3 perploeg) 
 

 Na de groepsfase worden de volgende wedstrijden via microfoon bekend gemaakt. 
 

 Na de groepsfase worden halve en finale-wedstrijden gespeeld conform het wedstrijdschema. Bij 
gelijkspel worden er drie strafschoppen genomen vanop de 6m lijn en vervolgens beurtelings tot er 
een winnaar is. 
 
 

Terafronding 

 
 Onze gezamenlijke uitdaging: Zaalvoetbal is vooral fairplayén spelplezier (fun) met 

positief coachende ploegbegeleiders en positief aanmoedigende supporters! 
 De organisatie vraagt uitdrukkelijk geen racistische of andere discriminerende opmerkingen te 

geven aan de tegenstrevers en ploeggenoten 
 De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na de 

wedstrijden, noch voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 
 Alle geschillen niet voorzien in dit reglement worden in eer en geweten beslist door de organisatie. 
 Door in te schrijven verklaart de deelnemende ploeg zich akkoord met het tornooireglement. 

 

 

 
 
 

  



W E L K O M

Sporthal

Herk Sport A1 Alverberg

Tielt -Winge B1 Herkenrodesingel 33

Park Houthalen A2 Hasselt

HIH Hoepertingen B2

SK Kampenhout A3 Ploegen aanmelden

Lanaken vv B3 op secretariaat

0476/668770

11u Park Houthalen X SK Kampenhout Tielt -Winge X Lanaken vv

16'

11u20 Herk Sport X Park Houthalen HIH Hoepertingen x Tielt -Winge 

16'

11u40 SK Kampenhout X Herk Sport Lanaken vv x HIH Hoepertingen

16'

12u Winnaar Reeks A x 2de Reeks B Winnaar Reeks B x 2de reeks A

16'

12u20

16' 3de Reeks A X 3de Reeks B

12u40

16'

U7 KERSTZAALTOERNOOI SPORTING HASSELT                          AA DRINKS CUP
DONDERDAG 29 DECEMBER 2016

DEELNEMERS U7

PLANNING

TROOSTFINALE 3 en 4

FINALE 1 en 2

5de en 6de plaats



W E L K O M

Sporthal

Sporting Hasselt A A1 Alverberg

Sporting Hasselt B B1 Herkenrodesingel 33

KAC Betekom 1 A2 Hasselt

KAC Betekom 2 B2

BS C1 Ploegen aanmelden

HIH Hoepertingen B3 op secretariaat

Gelko Hasselt C2 0476/668770

RC Hades A3

Tielt-Winge C3

17u KS Hasselt A X RC Hades

20'

17u25 BS X Gelko Hasselt HIH Hoepertingen X KAC Betekom 2

20'

17u50 RC Hades KAC Betekom 1 Gelko Hasselt Tielt-Winge

20'

18u15 KAC Betekom 2 X Sporting Hasselt B Tielt-Winge X BS

20'

18u40 KAC Betekom 1 KS Hasselt A Sporting Hasselt B X HIH Hoepertingen

20'

19u10 Winnaar Reeks A x Winnaar Reeks B Winnaar Reeks C x Beste 2de

20'

19u35

20'

20u

20'

20u25

15'

U15 KERSTZAALTOERNOOI SPORTING HASSELT                   Sporting COCA-COLA cup
DONDERDAG 29 DECEMBER 2016

DEELNEMERS U15

PLANNING

5de en 6de plaats (andere 2den) 7de en 8ste plaats (Beste 3den uit reekse,)

TroostFINALE 3de en 4de plaats 20u: terrein bezet door externen

FINALE 1ste en 2de plaats



KERSTZAALTORNOOI december 2016 

 

Sporting HASSELT 

3245 

Sporthal Alverberg, Herkenrodesingel 33, 3500 Hasselt 

 

LEEFTIJDSREEKS (omcirkel of onderstreep) 

U6      U7      U8      U9      U10      U11     U12      U13      U14      U15      U16 

PLOEG:     Stamnummer 

Spelers 

Naam  Voornaam Geboortedatum  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ploegbegeleiders 

Naam  Voornaam Geboortedatum Functie 

    

    

    

    

 

Voor de afgevaardigde     Voor de kapitein 
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