
Reglement Essevee Penaltycup

Art. 1
Iedereen kan deelnemen aan de penaltycup t.v.v. Music For Life.

Art. 2
De penaltycup wordt individueel gespeeld. Elke deelnemer kan zich maximaal één maal 
inschrijven via de offciële website van SV Zulte Waregem en komt uit in de leeftijdscategorie 
van zijn of haar geboortejaar. Penalty’s worden getrapt tegen een doelman of doelvrouw van 
ca. dezelfde leeftijd.

Art. 3
Per leeftijdscategorie voorziet de organisatie een aparte competitie. De competities worden 
opgedeeld per geboortejaar. Jongens en meisjes spelen in dezelfde competitie.

• Geboortejaar 2000 en ouder
• Geboortejaar 2001
• Geboortejaar 2002
• Geboortejaar 2003
• Geboortejaar 2004
• Geboortejaar 2005
• Geboortejaar 2006
• Geboortejaar 2007
• Geboortejaar 2008
• Geboortejaar 2009
• Geboortejaar 2010 en jonger
• G-voetballers -12 jaar
• G-voetballers +12 jaar 

Art. 4
Deelnemen kost €5 per inschrijving. Na ontvangst van betaling op het rekeningnummer BE86 
3635 0707 8250 wordt de inschrijving als definitief beschouwd. Inschrijven voor vrijdag 23 
november 2018. Elke deelnemer ontvangt een goodiebag.

Art. 5
Deelnemers worden op basis van het aantal inschrijvingen ingedeeld in poules. Na de 
poulewedstrijden volgen kruisingsfinales om een eindklassement op te maken.

Art. 6
Het definitieve speelschema wordt gecommuniceerd op zondag 25 november bij aanmelding. 
Deelnemers dienen zich ten laatste een half uur voor aanvang van hun competitie aan te 
melden.
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• 11u - 12u: 2006 - 2007
• 12u - 13u: G-voetballers
• 13u - 14u30: 2008 - 2009 - 2010
• 14u30 - 17u: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
• 17u - 19u: 2001 en ouder 

Art. 7
Elke deelnemer speelt één wedstrijd tegen een elke deelnemers uit zijn/haar poule. Een 
wedstrijd bestaat uit het nemen van drie strafschoppen.

• Winnaar: 3 punten
• Gelijkspel: 1 punt
• Verliezer: 0 punten

Art. 8
Het opmaken van het klassement gebeurt op basis van

• Punten
• Gescoorde strafschoppen
• Onderlinge confrontatie
• Lottrekking wedstrijdsecretariaat

Art. 9
Elke deelnemer trapt drie strafschoppen in de kruisingsfinales. Bij gelijke stand wordt telkens 
één strafschop genomen tot er een winnaar is.

Art. 10

• Deelnemers van de geboortejaren 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 trappen naar 
duiveltjesdoelen vanop een afstand van 8 meter.

• Deelnemers van de geboortejaren 2005 en ouder trappen naar een groot doek vanop 
een afstand van 11 meter.

• G-voetballers trappen naar duiveltjesdoelen vanop een afstand van 8 meter. 

Art. 11
Waarin dit reglement niet voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat. Enkel het 
wedstrijdsecretariaat zal zich over eventuele klachten of discussies buigen.  De beslissingen 
van dit secretariaat zijn bindend.
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Art. 12
• De strafschopnemer wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter.
• De doelman of doelvrouw staat telkens op de doellijn en mag die niet verlaten 

alvorens de bal geraakt wordt.
• Als de bal via het doel of via de doelman terug in het spel komt mag de 

strafschopnemer deze niet mee raken.
• Het is niet toegestaan om de aanloop te onderbreken.
• Schijnbewegingen of schijntrappen zijn niet toegestaan.

Art. 13
Door deelname aan het toernooi verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich tijdens het toernooi voordoen, 
evenmin voor het verlies of de diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Art. 14
De organisatie van deze Music For Life-actie is in handen van de Essevee Academie van SV 
Zulte Waregem. 

Contactpersonen

• Inschrijvingen: carl.vansteenbrugge@essevee.be
• Sponsoring: franky.depraetere@skynet.be
• Algemeen: peter.broothaers@proximus.be en leendert.vanhulle@gmail.com


