tournooi regelement
SPELREGELS
De belgische spelregels voor de zaal zijn van toepassing
Klik hier voor meer informatie.
ARBITRAGE
Het toernooi staat in het teken van Fair-play.
Elk team wordt verwacht, indien mogelijk, met een scheidsrechter. De kwalificatiewedstrijden worden
begeleidt door één scheidsrechter per team. Echter, de halve finales en de finale worden door neutrale
scheidsrechters begeleidt. In het geval van reclamatie is alleen de officiële scheidsrechter bevoegd op te
beslissen.
TOURNOOIFORMULE
Elke categorie bevat 8 teams, onderverdeeld in twee groepen*.
De wedstrijden duren 1x 20 minuten. Elk team speelt minimaal 5 wedstrijden.
1. Qualificatiefse
Twee groepen van vier teams zullen gevormd worden: Groep A en Groep B. In elke groep speelt elk team
tegen de andere drie teams. De acht teams zullen gerangschikt worden in een algemeen puntenklassement volgens de volgende methode:
•
•
•
•
•

Een overwinning levert drie punten op, een gelijk spel één punt;
Bij een gelijk aantal punten, is het doelsaldo bepalend;
Bij een gelijk doelsaldo, is het aantal gescoorde goals belangrijk;
Als er nog steeds geen verschil is, dan is de onderlinge uitslag bepalend;
Als er nog steeds geen verschil is, dan vindt een sessie van drie shoot-outs plaats.
2. Halve finales

De eerste van de groep speelt tegen de tweede van de andere groep voor de eerste vier plaatsen.
De derde van de groep speelt tegen de vierde van de andere groep voor de plaatsen vijf tot en met acht.
In geval van gelijk spel, vindt een serie van drie shoot-outs plaats.
3. Finales
De winnaars spelen tegen elkaar en de verliezers spelen tegen elkaar voor de plaatsen één tot en met
acht. In geval van gelijk spel, volgt een serie van drie shoot-outs.
* BELANGRIJK: In geval van een onvolledig aantal teams in bepaalde categorieën, zal het regalement aangepast kunnen
worden om ervoor te zorgen dat elk team vijf wedstrijden van 20 minuten kan spelen. In het andere geval is het ook mogelijk
dat, afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de capaciteit om deze inschijvingen te aanvaarden, het aantal deelnemende
teams uitgebreidt wordt voor één of meerdere specifieke categorieën, zonder dat dit enig gevolg heft voor het minimum
aantal te spelen wedstrijden per team.

