HoppeClassics: Wedstrijdreglement op Vrijdag
1.

Elke wedstrijd wordt gespeeld met vijf tegen vijf (4 veldspelers en 1 doelman). Onbeperkt wisselen is toegelaten, wanneer
de bal uit het spel is.

2.

De wedstrijden in poulefases duren 12 min. Er wordt niet gewisseld van kant, de thuisploeg trapt altijd af.. Bij de
rechtstreekse uitschakeling wordt de winnaar bepaalt door middel van penalty’s. Te beginnen met 5 strafschoppen van
elke ploeg. De finale is opnieuw een wedstrijd en duurt x10 min.

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tijdens de wedstrijden wordt er gespeeld volgens deze regels:
Opzetten aan de middellijn bij start en elk doelpunt.
5 sec. tijd bij intrappen zijlijn
Uitsluiting via rode kaart => géén vervanging + uitsluiting van tornooi
Uitsluiting 1 x geel => vervanging toegelaten + uitsluiting rest van de wedstrijd
Contact mag, tackelen niet!
Alle vrije trappen zijn onrechtstreeks!
Buitenspel bestaat niet
Bij intrap of vrije trap kan er niet rechtstreeks gescoord worden en moet er 3 meter afstand bewaard worden.
Hoekschoppen worden normaal gegeven, geen schepcorners.
Terugspeelbal in handen van de keeper mag niet!
De scheidsrechters worden door de organisatie aangeduid. Bij betwisting beslist de scheidsrechter, en in laatste instantie de
organisatie. De beslissing van de organisatie is hoe dan ook finaal en onaanvechtbaar.

4.

Na de poulewedstrijden wordt een totaalklassement opgesteld volgens onderstaand schema :
1. De punten (3 voor overwinning, 1 voor gelijkspel, 0 bij verlies)
2. Gewonnen wedstrijden
3. Doelpuntensaldo
4. Doelpunten vóór
5. Doelpunten tegen
6. Loting

5.

Respecteer onze arbiters!! Het is geen sinecure om ze te vinden. Ga er dus vanuit dat zij altijd fluiten in eer en geweten, en
als een goede huisvader.
Wij hebben ze nodig, en U ook.

6.

Omwille van het tijdsschema, moeten we streng optreden tegen laatkomers. Indien een ploeg niet op tijd aan de start is,
begint deze de wedstrijd met een 2-0 achterstand. Is de ploeg niet aanwezig na 6 min, verliest men de wedstrijd met 5-0.

7.

Het is verboden om met ijzeren tatsen te spelen.

8.

De organisatoren van de Hoppefesten zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen
van spe(e)l(st)ers, scheidsrechters of toeschouwers tijdens de Hoppefesten

9.

Bij kwetsuren biedt u zich best onmiddellijk na het einde van de wedstrijd aan bij de EHBO-stand. Daar kunt u, desgewenst,
de nodige verzekeringspapieren bekomen.

10. De organisatoren van de Hoppefesten kunnen op elk moment overgaan tot reglementswijzigingen.
11. Elke ploeg die deelneemt aan de Hoppefesten erkent een exemplaar van het reglement ontvangen te hebben en van de
inhoud ervan kennis genomen te hebben. Door hun inschrijving verklaren de ploegen zich akkoord met het reglement.

Hoppefesten: Wedstrijdreglement op Zaterdag
1.

Elke wedstrijd wordt gespeeld met vijf tegen vijf (4 veldspelers en 1 doelman). Onbeperkt wisselen is toegelaten, wanneer
de bal uit het spel is.

2.

De wedstrijden duren in poulefases 12 min. Er wordt niet gewisseld van kant, de thuisploeg trapt altijd af. De finales duren
2 x10 min. Bij gelijkspel in geval van rechtstreekse uitschakeling beslissen de strafschoppen, te beginnen met elk 3
strafschoppen.

3.

Tijdens de wedstrijden wordt er gespeeld volgens deze regels:
• Opzetten aan de middellijn bij start en elk doelpunt.
• 5 sec. tijd bij intrappen zijlijn
• Uitsluiting via rode kaart => géén vervanging + uitsluiting van tornooi
• Uitsluiting 1 x geel => vervanging toegelaten + uitsluiting rest van de wedstrijd
• Contact mag, tackelen niet!
• Alle vrije trappen zijn onrechtstreeks!
• Buitenspel bestaat niet
• Bij intrap of vrije trap kan er niet rechtstreeks gescoord worden en moet er 3 meter afstand bewaard worden.
• Hoekschoppen worden normaal gegeven, geen schepcorners.
• Terugspeelbal in handen van de keeper mag niet!
• De scheidsrechters worden door de organisatie aangeduid. Bij betwisting beslist de scheidsrechter, en in laatste
instantie de organisatie. De beslissing van de organisatie is hoe dan ook finaal en onaanvechtbaar.

4.

Na de poulewedstrijden wordt een totaalklassement opgesteld volgens onderstaand schema :
1. De punten (3 voor overwinning, 1 voor gelijkspel, 0 bij verlies)
2. Gewonnen wedstrijden
3. Doelpuntensaldo
4. Doelpunten vóór
5. Doelpunten tegen
6. Loting

5.

Respecteer onze arbiters!! Het is geen sinecure om ze te vinden. Ga er dus vanuit dat zij altijd fluiten in eer en geweten, en
als een goede huisvader. Wij hebben ze nodig, en U ook.

6.

Omwille van het tijdsschema, moeten we streng optreden tegen laatkomers. Indien een ploeg niet op tijd aan de start is,
begint deze de wedstrijd met een 2-0 achterstand. Is de ploeg niet aanwezig na 6 min, verliest men de wedstrijd met 5-0.

7.

Het is verboden om met ijzeren tatsen te spelen.

8.

De organisatoren van de Hoppefesten zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen
van spe(e)l(st)ers, scheidsrechters of toeschouwers tijdens de Hoppefesten.

9.

Bij kwetsuren biedt u zich best onmiddellijk na het einde van de wedstrijd aan bij de EHBO-stand. Daar kunt u, desgewenst,
de nodige verzekeringspapieren bekomen.

10. De organisatoren van de Hoppefesten kunnen op elk moment overgaan tot reglementswijzigingen.
11. Elke ploeg die deelneemt aan de Hoppefesten erkent een exemplaar van het reglement ontvangen te hebben en van de
inhoud ervan kennis genomen te hebben. Door hun inschrijving verklaren de ploegen zich akkoord met het reglement.

Algemene voorwaarden Hoppefesten
1.
2.

3.

U verklaart zich akkoord dat uw gegevens door VZW De Hoppeschoppers en zijn partners kan gebruikt worden. In de
praktijk zal het erop neerkomen dat wij u mails kunnen sturen met info over de Hoppefesten. Niet alleen dit jaar, maar ook
volgende jaren.
Tot een maand voor de Hoppefesten kunt u uw inschrijving annuleren. Wij zullen u het inschrijvingsbedrag volledig, op de
transactiekosten na, terugstorten. Als u later wenst te annuleren, dan zullen wij ons genoodzaakt zien om uw
inschrijvingsgeld niet terug te storten. Het tornooischema zal bijvoorbeeld reeds in druk zijn en kan dus niet meer
aangepast worden.
Als de Hoppefesten omwille van overmacht (bijvoorbeeld: er is een storm, waardoor de politie de eventlocatie niet vrijgeeft
voor het publiek) niet kunnen doorgaan, kunnen wij jullie inschrijvingsbedrag niet terugstorten.

