
 
TORNOOI INFO  

RB BOUWSERVICE CUP  
5V5 VOETBAL TORNOOI 

 
DATUM: 3+4 JUNI 

HEREN: ZATERDAG 3 JUNI 
DAMES ZONDAG 4 JUNI  

WANDELVOETBAL ZONDAG 4 JUNI  

 

 
ALLE DEELNEMERS AAN DE RB BOUWSERVICE CUP DIENEN ZICH TE HOUDEN AAN HET 
REGLEMENT DAT DE ORGANISATIE HEEFT OPGESTELD. 
 

- De deelnemende ploegen zorgen voor hun eigen verzekering. 
- Scheidsrechters die het tornooi zullen leiden zijn erkend door voetbal 

Vlaanderen. 
- RB bouwservice cup zal gespeeld worden met 5 tegen 5 spelers. 
- Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd zich op het 

speelveld te begeven. Wanneer een team niet komt opdagen wint het andere 
team automatisch met 3-0. Ieder team voorziet zijn eigen ballen en de 
thuisploeg voorziet de wedstrijdbal. AIs twee ploegen aantreden met een 
zelfde kleur van uitrusting, moet de thuisploeg veranderen van kledij. 

- Iedere wedstrijd duurt 20 minuten (2 x 10 minuten). 
- Aan alle spelers wordt aanbevolen de gepaste voetbalschoenen te dragen die 

op kunstgras zijn toegelaten. (schoenen met metal of aluminium doppen zijn 
niet toegelaten). 

- Tijdens alle wedstrijden wordt na 3 corners een schepcorner toegekend. 
- De punten verdeling is: Winst: 3 punten, Gelijk: 1 punt en Verlies: 0 punten 

 
RANGSCHIKKING DE PUNTENTELLING GEBEURT OP VOLGENDE WIJZE: 

1. Meest gewonnen wedstrijden 
2. Meest gemaakte doelpunten 
3. Minst aantal tegendoelpunten 
4. Onderling duel 
5. Loting 

 
- Indien er in de troost- en finale na de normale speeltijd een gelijke stand is 

worden er schepcorners genomen. Ieder team neemt 3 schepcorners 



(verschillende spelers en om en om). Als de stand dan nog gelijk is wordt er 
om en om door beide teams 1 schepcorners genomen tot er een winnaar is. 

 
- Gele/Rode kaart Een gele kaart heeft de uitsluiting van de betrokken speler tot 

gevolg (voor de rest van de wedstrijd!). De speler mag wel direct vervangen 
worden. Een rode kaart heeft natuurlijk ook de uitsluiting tot gevolg, zonder dat 
de speler mag vervangen worden. De sportieve cel van de RB bouwservice 
cup beslist welke bijkomende straf de speler krijgt. 

 
PRIJZEN: IDEM BIJ HEREN EN DAMES 

1ste plaats: € 150   
2de plaats: € 100  
3de plaats: € 50 
(Bij minimum 10 deelnemende ploegen) 
 
Er is ook een “Zuipbeker” voorzien voor de “sympathiekste ploeg”. 
 
INSCHRIJVING:  

Inschrijvingsgeld heren en dames: € 50 per ploeg hier krijgt elk team 15 consumpties 
voor bij aankomst op het tornooi. 
Inschrijvingsgeld wandelvoetbal: geen inschrijvingsgeld 
 
Een ploeg is pas ingeschreven wanneer het inschrijvingsgeld gestort is. 
Wanneer het tornooi niet door kan gaan om welke reden dan ook dan zal het 
inschrijvingsgeld volledig terug betaald worden.  
Inschrijven kan via onderstaande link:  
 
www.tournify.be/live/kstelen 
 

 
 
 
 
 
 



ALGEMEEN: 

Iedereen is te gast bij K.S.T ELEN, houd het daarom schoon! Eventuele schade 
aangericht, al dan niet moedwillig aan de eigendommen van K.S.T ELEN, zal worden 
verhaald op het desbetreffende team/speler. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
diefstal. 
 
Deelname aan het toernooi betekent automatisch accepteren van deze toernooi 
regels. In alle gevallen waarin dit toernooi reglement niet voorziet beslist de 
organisatie. Beslissingen van de organisatie zijn bindend. 
 
 
 


