REGLEMENT OPEN VLAAMSE COMPETITIE
DAMES.
Het tornooi wordt gespeeld volgens de spelregels van de Vlaamse Zaalvoetbalbond
(V.Z.V.B.). Verder wordt het reglement aangepast met volgende punten:
1) Iedere ploeg krijgt een spelerslijst waarop maximum 15 speelsters mogen ingevuld
worden. De speelsters hebben een minimum leeftijd van 14 jaar de dag van de wedstrijd.
De spelerslijst wordt opgestuurd naar het Algemeen secretariaat ten laatste 4 dagen voor
aanvang van hun eerste wedstrijd. Daarna mag de spelerslijst aangevuld worden in de
loop van het tornooi. Alle speelsters zijn verzekerd via Ethias.
2) De spelerslijst kan aangevuld worden tot maximum 15 speelsters. De gegevens van de
bijgevoegde speelsters moeten aan het Algemeen secretariaat (via mail of brief) ten laatste
2 dagen voor te spelen wedstrijd doorgegeven worden. Het Algemeen secretariaat vult
deze speelster bij op de spelerslijst, wordt gedateerd en voorzien van de handtekening van
de Administratief Coördinator en teruggestuurd (ingescand en via mail) naar de
ploegverantwoordelijke. Een speelster vermeldt op de spelerslijst kan gedurende het
tornooi niet meer geschrapt worden.
3) De ploeg die een speelster opstelt die niet vermeld staat op de spelerslijst zal de wedstrijd
verliezen met 5-0 of 0-5 forfaitcijfers.
4) Een speelster dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart,
rijbewijs, attest van verlies van identiteitskaart met pasfoto, vreemdelingenpaspoort of
internationaal paspoort) voor aanvang van de wedstrijd. Indien dit niet het geval is, mag
de speelster niet deelnemen aan de wedstrijd.
5) Elke thuisploeg moet een terreinafgevaardigde (verplicht witte band) hebben met een
minimum leeftijd van 18 jaar. Deze zorgt dat het ingevulde wedstrijdblad 10 minuten
voor aanvang van de wedstrijd, samen met de geldige identiteitsbewijzen, bij de
scheidsrechter is.
6) Elke ploeg dient te beschikken over 2 stellen genummerde truien van verschillende kleur.
Het is de thuisploeg (de eerst vermelde ploeg) die de kleur dient aan te passen bij
gelijkenis.
7) Bij een overwinning worden 2 punten toegekend, bij een gelijkspel 1 punt en bij verlies 0
punten. In geval van gelijke punten op het einde van de competitie wordt rekening
gehouden met de volgende punten a) meest gewonnen wedstrijden
b) onderlinge confrontatie
c) doelpuntensaldo
d) meest gemaakte doelpunten
e) kleinste aantal toegestane doelpunten
f) indien nodig testwedstrijd.
8) De finale vindt plaats op zaterdag 13 mei in het EVC te Vilvoorde in de loop van de
namiddag

9) Gele en rode kaarten worden als volgt bestraft.
GEEL: betrokken speelster wordt uitgewezen, maar mag vervangen worden en mag aan
de volgende wedstrijd(en) deelnemen. De voorziene boete voor een gele kaart wordt ten
uitzonderlijke titel voor deze bekercompetitie niet toegepast.
ROOD: Een speelster die een rode kaart heeft gekregen mag niet meer verder deelnemen
aan de wedstrijd en mag niet vervangen worden. Door de scheidsrechter zal een verslag
opgemaakt worden. De speelster mag daardoor ook aan de volgende wedstrijd niet
deelnemen. De Vlaamse Sportcommissie zal aan de hand van het verslag van de
scheidsrechter dit bevestigen of verbieden aan nog meer wedstrijden deel te nemen. De
dossierkosten (20,00 euro) vallen ten laste van de club wanneer de speelster niet moet
verschijnen voor de V.Sp.C.
10) Alle wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters van de V.Z.V.B.
11) Een klacht en/of verzet betreffende deze bekerwedstrijden, dient ten laatste 2 werkdagen
na de wedstrijd, per mail aan het Algemeen secretariaat verstuurd te worden.
12) De thuisploeg moet de uitslag van de door haar ploeg gespeelde wedstrijd doorbellen voor
middernacht naar het algemeen secretariaat
13) De thuisploeg moet het witte wedstrijdblad binnen 4 werkdagen opsturen naar het
Algemeen Secretariaat
14) Forfait voor de wedstrijd.
Indien de ploeg 24 uur voor de wedstrijd forfait geeft, zal een forfaitboete aangerekend
worden van 40,00 euro (waarvan 20,00 euro voor de tegenpartij) en 20,00 Euro voor
dossierkosten voor uitspraak door de V.Sp.C.
Forfait de dag van de wedstrijd :
Indien de ploeg forfait geeft de dag van de wedstrijd, zal een forfaitboete aangerekend
worden van 60,00 euro (waarvan 20,00 euro voor de tegenpartij) en 20,00 Euro voor
dossierkosten voor uitspraak door de V.Sp.C.
15) Per wedstrijd wordt per ploeg 20,00 Euro aangerekend voor het betalen van de
scheidsrechterskosten.
16) Alle niet in dit tornooireglement voorziene omstandigheden zullen door de V.Sp.C.
behandeld worden.
17) Aan elke niet aangesloten club zal een waarborg van 50 euro gevraagd worden.

