8e Eleven Vetz-tornooi 15/04/2017: Reglement
1. Plaats: Sportcentrum Langemark-Poelkapelle
Boezingestraat 51A, 8900 Langemark - tel: 057 20 05 47
2. Het tornooi wordt gespeeld volgens het in bijlage opgemaakt wedstrijdschema. De
namiddag wordt afgesloten met een prijsuitreiking. De eerste wedstrijden starten
om 13u30.
3. Iedere wedstrijd kent de volgende regels:
- 15’ eerste helft
(doorlopend behalve laatste 2 minuten)
- 5’ rust
- 15’ tweede helft
(doorlopend behalve laatste 2 minuten)

-

geen shotklok
max. 5 persoonlijke fouten
vanaf 5de ploegfout vrijworpen
1 time-out per ploeg per helft
de regels van de fair play gelden

4. Het tornooi wordt gespeeld volgens een minicompetitie dwz dat de winnende
ploeg 2 punten krijgt en de verliezende ploeg geen enkel punt. Bij een gelijkstand
krijgt elke ploeg 1 punt. Bij gelijkstand na het afsluiten van de competitie wordt
de winnaar als volgt bepaald: - meest gewonnen matchen
- beste doelsaldo
- meest gescoorde punten
5. Om de kosten te dekken wordt een deelnameprijs van €50 gevraagd. Dit dient
betaald te worden tegen 31/03/2017 op rekeningnummer BE24-9310-6899-5638
op naam van The Vetz Langemark met de vermelding 8e Eleven Vetz-tornooi 2017
“naam van de ploeg”. Hierin is inbegrepen de huur van de zaal, de arbitrage, 10
bonnetjes voor de ploeg en andere kosten.
6. Iedere ploeg dient één eigen tafelafgevaardigde te hebben voor enerzijds het
scorebord of anderzijds het wedstrijdblad. Indien geen afgevaardigde beschikbaar
is dient een speler van de ploeg aan tafel te zitten.
7. Het wedstrijdblad moet voor de wedstrijd ingevuld worden door de
ploegverantwoordelijke. Er mogen max. 10 spelers op het blad staan en spelen.
8. Eventuele klachten dienen enkel aan de inrichters overgemaakt te worden dit ten
laatste 5 minuten na de wedstrijd.
9. Indien een speler gedurende een wedstrijd uitgesloten wordt wegens onsportief
gedrag, dan is hij voor het verdere verloop van het tornooi uitgesloten.
10. Iedere ploeg zorgt ervoor dat de volledige ploeg verzekerd is. De organisatie is
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
11. Om het recreatief karakter van ons tornooi te behouden zijn spelers die
competitiebasketbal hebben gespeeld in het seizoen 2016-2017 niet toegelaten,
tenzij deze van het vrouwelijk geslacht zijn.
12. Door de deelname aan het tornooi onderwerpt elke deelnemer zich aan het
hierboven beschreven reglement.

