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KONINKLIJK VOETBAL PATRONAAT GITS 
K.V.P. GITS – VZW – Stamnummer 4343 

Kleuren : blauw – rood 
Terrein : Gemeentelijk voetbalterrein, Singellaan GITS, TEL.: 051/21.03.23 
BTW : BE 417.914.503   Bank (jeugd) : 738-0157854-57 

 
Secretaris – G.C. : Wouter Danneels, Stevenistenstraat 8, 8830 Gits – GSM: 0475/46 13 69 

Jeugdvoorzitter : Jan Lokere : Noordabeelstraat 77,8830 Gits – GSM: 0475/77 70 73 
 

 
Betreft:  indoor Christmas Cup zaalvoetbal KVP GITS 
  Speelschema U11+ tornooireglement 
Geachte, 
 

Bij deze vindt u het speelschema en het tornooireglement van het indoor 
tornooi voor U11 op zaterdag 29 december 2018. Het tornooi gaat door in 
de sporthal van Gits (nabij de markt van Gits). 
 

INDOORTORNOOI 29 DECEMBER 2018      

SPEELSCHEMA U11    
     

  GROEP A    GROEP B 

1 KVP GITS A  1 E. HOOGLEDE 

2 KVC ARDOOIE  2 KVC ICHTEGEM 

3 DOSKO BEVEREN  3 KVP GITS B 

     

8h30 groep A KVP GITS A - KVC ARDOOIE 

8h55 groep B E. HOOGLEDE - KVC ICHTEGEM 

9h20 groep A KVP GITS A - DOSKO BEVEREN 

9h45 groep B E. HOOGLEDE - KVP GITS B 

10h10 groep A KVC ARDOOIE - DOSKO BEVEREN 

10h35 groep B KVC ICHTEGEM - KVP GITS B 

11h00 plaats 5 en 6 A3 - B3 

11h25 plaats 3 en 4 A2 - B2 

11h50 FINALE A1 - B1 

 
In bijlage vindt U ook het tornooireglement. 
Wij danken U bij voorbaat voor Uw sportieve en faire deelname! 
 
Met sportieve groeten, 
jeugdbestuur KVP GITS 



 
11e indoor Christmas Cup zaalvoetbal KVP GITS 

 
Reglement U11 

 
zaterdag 29 december 2018 

 
Het tornooi wordt ingericht door KVP Gits en gespeeld door U11.  

 

 
1. De deelnemende ploegen worden ondergebracht in 2 reeksen van 3 ploegen 
 
2. Na het spelen van de voorronde wedstrijden wordt er gespeeld voor de plaatsen! 
 
3. Elke wedstrijd wordt aangevangen met 4 spelers en 1 keeper en een maximum van 

10 ingeschreven spelers. 
 
4. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 1 en een verloren match 0 

punten. 
 
5. Bij een gelijke stand na de schiftingen tellen eerst: 

De punten 
De gewonnen matchen 
De gescoorde doelpunten 
Resultaat onderling duel 
doelsaldo 
Loting 

 
6. Er wordt telkens 2 x 10 minuten gespeeld. Dit wordt tevens toegepast tijdens de 

finale 
 
7. Bij een gelijke stand in de finale wordt er 5 minuten doorgespeeld. Wanneer de stand 

dan nog gelijk is worden er shoot out’s genomen.  Drie per ploeg, afwisselend.  
 

8. Bij gelijke stand in de wedstrijden voor plaats 5-6 en plaat 3-4 wordt onmiddellijk 
overgegaan tot het nemen van shoot outs (geen verlenging). Drie per ploeg. 

 
9. Wanneer een speler een gele kaart krijgt wordt deze speler uitgesloten voor het 

vervolg van de wedstrijd. Deze speler mag wel worden vervangen en mag de 
volgende wedstrijd terug meespelen. 

 
10. Wanneer een speler rood krijgt moet deze speler het veld verlaten en speelt men de 

wedstrijd verder met 4 spelers. Deze speler is ook geschorst voor de rest van het 
tornooi. 
 

11. Uitwerpen van de doelman over de middellijn is niet toegelaten en wordt bestraft met 
een onrechtstreekse vrije trap aan de rand van het strafschopgebied van de 
tegenstander. 
 

12. Doelman mag niet vanuit de handen uittrappen. 



 
13. De doelman mag de bal niet in de handen nemen wanneer die teruggespeeld wordt 

met de voet door een medespeler. 
 
14. Een doelpunt scoren vanaf de eigen helft is toegestaan. 
 
15. Corners worden niet gegeven maar worden opgeteld. Wanneer men 4 corners heeft 

dient er een shoot out genomen te worden. 
 
16. Iedere speler mag slechts op één lijst voorkomen. Na de voorronde wedstrijden 

mogen er geen spelers meer toegevoegd worden aan de spelerlijst. 
  
17. De spelerlijst moet voor de aanvang van het tornooi aan de verantwoordelijke 

gegeven worden die zich aan de tafel bevindt. Op iedere lijst mogen er maar 
maximum 10 speler ingeschreven worden. 

 
18. Iedere ploeg brengt zijn eigen ballen mee om op te warmen. 
 
19. De scheidsrechterlijke beslissingen zijn onaanvechtbaar. 
 
20. Wanneer de bal via de zijlijn uit het spel wordt getrapt moet die via een pass terug in 

het veld worden gebracht. 
 
21. Alle gevallen niet voorkomend in dit reglement worden door de scheidsrechter en/of 

organisatie beslist. 
 
22. Gelieve niets aan waardevolle voorwerpen of geld achter te laten in de kleedkamers. 
 
23. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen van niet sportieve aard. 
 
24. Iedere fout, met uitzondering van handspel en een ‘tackle fout’, wordt bestraft met 

een onrechtstreekse vrije trap. De uitzonderingen worden bestraft met een 
rechtstreekse vrije trap.     

                                                        
 
             
                                                                             Veel plezier 
                                                                       De tornooi organisatie 
 

 




