
                          

    
LIMBURGS KAMPIOENSCHAP 

PENALTY – CUP voor PLOEGEN

Beste sportvriend,

Op vrijdag 26 mei 2017 organiseren wij de 6 de keer  het Limburgs Kampioenschap – 
Penalty-Cup  voor PLOEGEN.  

Wij nodigen iedereen uit, zowel recreatiespelers als competitiespelers, zaalvoetbal,  
andere verenigingen of gelegenheidsploegen. 

Onze betrachting :  voor iedereen een gezellige avond bezorgen met een sportief tintje.

                                           Een ploeg bestaat uit 5 spelers (waarbij inbegrepen 1 doelman/vrouw).
De ploegen zullen tegen elkaar uitkomen in een poule-systeem. De eerste penalty zal 
getrapt worden om 19.00 uur.

Indien u wenst deel te nemen verzoeken we u bijgevoegd inschrijvingsformulier in te 
vullen en te ondertekenen en ons terug te bezorgen voor  21 mei 2017.  Het 
inschrijvingsgeld bedraagt 25,- euro. (Na de prijsuitreiking van de penaltycup krijgt de
ploegverantwoordelijke 10 drankbonnen op het wedstrijdsecretariaat. De overige 10,- 
euro zal gebruikt worden voor het samenstellen van de prijzenpot)

Na het succes van vorig jaar zal SNEL INSCHRIJVEN de boodschap zijn!!!
(beperkt aantal inschrijvingen)

                                          Voor verdere info of vragen : arno.weltens@hotmail.com 

Voetbalvereniging K. Kaulille F.C.,                                                                                     
                                                         

                                                                                            

                                                                                                  

                           

Voorzitter/GC/Secretaris                                                                              
Reumers  Mathieu                                  Gorssen Neel                                Weltens Arno
Meesstraat 7                                            Janshoek 13                                  Dorperheideweg  6
3950 Kaulille                                          3950 Kaulille                                3950 Kaulille
Tel:0488/074588                                     Tel:011/441376                            Tel:0495/654164

                           K. KAULILLE FC

                                                                      Kaulille, postdatum
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Limburgs Kampioenschap Penaltycup voor 
ploegen

K.KAULILLE  F.C.
Ondergetekende (ploegverantwoordelijke), 
……………………………………………….
Clubgegevens of vereniging :

Naam : ……………………………..
Stamboeknummer (eventueel): ………………..

Zal deelnemen aan het Limburgs Kampioenschap Penaltycup voor ploegen op vrijdag 26 mei 2017. Na inschrijving
zal je nog een deelnemerslijst ontvangen.

Gelieve het bedrag van 25,- euro te betalen op rekeningnummer BE70 7352 1321 9425 op naam van K.Kaulille FC 
met vermelding van Penaltycup Kaulille FC en de naam van de ploeg of vereniging of verantwoordelijke (de 
inschrijving is pas definitief indien het inschrijvingsgeld op onze rekening staat) :

Voor verdere briefwisseling (tornooi reglement en uurschema)
Naam :  …………………………………..
Adres :  …………………………………..

   …………………………………..
Tel :  …………………………………..

Email   : …………………………………..

Handtekening:  …………………………….

___________________________________________________________________________
Gelieve dit inschrijvingsformulier  voor  21 mei 2017  terug te sturen aan 

Weltens Arno,   Dorperheideweg  6 ,  3950  Kaulille      of
e-mail :  arno.weltens@hotmail.com
KBC : BE70 735213219425   BIC: KREDBEB
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REGLEMENT   PENALTY- CUP PLOEGEN K. Kaulille FC:
1. Het inschrijvingsgeld is 25,- euro.  De inschrijving is pas definitief als het inschrijvingsgeld op de rekeningnr : BE70 7352

1321 9425 van Kaulille FC, met vermelding van de naam van de ploeg en ploegverantwoordelijke, gestort is.  

2. De ploegen bestaan uit 5 spelers, inclusief een doelman die trapt, of 6 spelers maar dan een doelman die enkel zijn 
doel verdedigt.

3. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld krijgt de ploegverantwoordelijke een deelnemersformulier toegestuurd via 
email.  Hierop worden de  namen van de spelers, met adres en geboortedatum, ingevuld. Het formulier dient ten 
laatste op 23/05/2017 gestuurd te worden via email naar: arno.weltens@hotmail.com. Op dit deelnemingsformulier 
staat er eerst een doelman en dan 5 spelers die in de opgegeven volgorde de strafschoppen zullen trappen. Indien een 
ploeg 5 spelers heeft staat dus de doelman ook bij de spelers!  Deze volgorde van de spelers mag slechts 1 keer 
gewijzigd worden in de loop van het tornooi en dit door deze wijziging een kwartier voor de aanvang van de volgende 
wedstrijd dit op het secretariaat door te geven.

4. De ploegverantwoordelijke meld zich 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd op het secretariaat.  Hij 
overhandigt het deelnemersformulier. Hij ontvangt alle info in verband met het wedstrijdverloop. Bij aanvang 
ontvangt hij tevens het (eventuele aangepaste) reglement.

5. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal het wedstrijdschema opgesteld worden en het aanvangsuur bepaald 
worden(begin waarschijnlijk om 19.00 uur).

6. Het wedstrijdschema zal  bij aanvang van het tornooi  aan de deelnemende ploegen worden bezorgd.

7. Door deelname aan het tornooi verklaren de deelnemers het reglement te kennen en verklaren zich akkoord met het 
reglement.  Met klachten kan men terecht bij het wedstrijdsecretariaat.  De beslissingen van dit secretariaat zijn 
bindend.

8. De wedstrijden staan onder leiding van leden of vrijwilligers van Kaulille FC.

9. Het wedstrijdreglement kan, afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen, ten alle tijden aangepast worden door 
de organisatie.

10. Wedstrijdreglement :

1 de strafschoppen worden vanaf 11 meter genomen.

2 De doelman moet zich vooraf opstellen op de doellijn.

3 De doelman mag zich alleen op de doellijn bewegen, dus niet voorwaarts.  

4 De bal moet de doellijn volledig gepasseerd zijn.

5 Wanneer de bal eerst de paal of de lat raakt en daarna via de doelman van de tegenpartij de doellijn passeert, is 
dit GEEN geldig doelpunt.
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6 Elke speler wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter.

7 Al de beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.

8 Tijdens het nemen van de strafschoppen dienen beide teams zich in het afgebakende gebied te begeven, met de 
vermelding dat men allemaal achter en minimaal 4 meter van de bal verwijderd blijft.

9 Teams die pauze hebben mogen zich niet op het terrein begeven.

10 De teams zijn verantwoordelijk voor hun supporters dat zij zich achter de omheining bevinden.

11. De penalty - cup zal gespeeld worden in poules :

a. In de poules neemt iedere ploeg het tegen elkaar op in meerdere wedstrijden.

b. Voor de wedstrijd : tossen : wie de tos wint mag bepalen of zijn ploeg start of dat de tegenpartij begint.  

c. In elke wedstrijd wordt voor iedere ploeg door 5 verschillende spelers telkens 1 penalty getrapt, in de 
opgegeven volgorde, tegen de doelman van de tegenpartij. Iedere ploeg trapt 5 keer na elkaar.  Na 5 
strafschoppen is de tegenpartij aan de beurt.   Daarna wordt dit een tweede keer gedaan.  Dus in de 
wedstrijd zal elke speler 2 strafschoppen moeten trappen.

d. De winnaar van de wedstrijd krijgt 3 punten.  Bij een gelijke stand met de maximum score van 10 
doelpunten krijgen beide ploegen ieder 3 punten.  Bij elke andere gelijke stand krijgt iedere ploeg 1 punt.  
Bij verlies 0 punten.

e. Een ploeg die niet tijdig op de juiste plaats van de wedstrijd is of niet komt opdagen verliest de wedstrijd 
met 5 – 0.

f. Volgorde bij het bepalen van de winnaar per poule :

i. Ploeg met het meest behaalde aantal punten.

ii. Ploeg met de meest gewonnen wedstrijden.

iii. Ploeg met het beste doelsaldo.

iv. Ploeg die het meeste aantal penalty’s benutte.

v. Ploeg die het minste aantal penalty’s tegen kreeg.

vi. Bij gelijke stand het onderlinge resultaat.

vii. Indien nog gelijk door loting.

12. De finale - rondes  worden volgens het knock-out systeem gespeeld :

a. Voor de wedstrijd tossen: wie de tos wint mag bepalen of zijn ploeg start of dat de tegenpartij begint.

b. De 5 strafschoppen worden door elke ploeg  om en om getrapt in de volgorde van de vooraf opgegeven 
spelerslijst.

c. Indien na deze reeks de stand gelijk is worden in de opgegeven volgorde telkens 1 strafschop getrapt door 
elke ploeg tot er een winnaar is. 

13. Iedere ploeg zorgt zelf voor opwarmingsballen.



14. Er zijn kleedkamers voorzien om voor de wedstrijden zich om te kleden en na afloop is er mogelijkheid tot douchen.  
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn spullen. 

15. Kaulille FC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal .

16. Na het deftig afhandelen van de penalty - cup krijgt  de ploegverantwoordelijke  na de laatste wedstrijd 10 
drankbonnen  op het secretariaat. De overige 10,- euro zal voor de prijzenpot gebruikt worden.
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