
1. Deelname is enkel geldig na ingeven van spelerslijst.
2. De minimumleeftijd voor deelnemende spelers bedraagt 15 jaar.
3. Alle deelnemers aan de F4F Cup moeten zich houden aan de reglementen van de VMF (Vlaamse Minivoetbal Federatie). 

Het tornooi verloopt volledig volgens de spelregels van VMF, dit met de aanpassingen en/of aanvullingen door het 
tornooireglement van F4F Cup.

4. Elk team zorgt zelf voor een bal, waarmee ze kunnen opwarmen, alsook een wedstrijd spelen.
5. Elk team dat deelneemt aan F4F Cup erkent het reglement gelezen te hebben en verklaart zich akkoord met de inhoud er van.
6. Elk team moet voor aanvang van het tornooi zijn definitieve spelerslijst doorgeven.

Voorwaarden deelname1.

2.
1. F4F Cup wordt gespeeld met 4 tegen 4 spelers.
2. Elke ploeg mag maximaal 10 spelers op het wedstrijdformulier inschrijven.
3. De spelers mogen slechts op 1 spelerslijst vermeld staan.
4. Als 2 ploegen aantreden met een zelfde kleur van uitrusting, moet de thuisploeg van kledij wisselen of hesjes aantrekken. 

Deze zijn beschikbaar aan het wedstrijdsecretariaat.
5. Iedere wedstrijd duurt 2 keer 12 minuten. De Finale ook.
6. De bezoekende ploeg mag de wedstrijd aftrappen.
7. Er wordt gespeeld met voetbalschoenen of minivoetbalschoenen met turf. Metalen studs zijn verboden.
8. Tijdens alle wedstrijden wordt de regel toegepast: 3x corner = schepcorner.
9. Tijdens de wedstrijden mag men, als de bal uit het speelveld is, onbeperkt vervangen.
10. Bij gelijke stand tijdens de plaatsingswedstrijden wordt er overgegaan op schepcorners.  

Iedere ploeg kiest 2 duo’s en neemt 4 schepcorners. Indien nog geen uitsluitsel is, wordt iedere schepcorner beslissend.
11. Bij gelijkheid van punten wordt in volgorde rekening gehouden met 

 
 
 
 

12. Een terrein is 10m op 25m.
13. Hakje van een speler is toegelaten wanneer er geen tegenstander in de buurt is.
14. Wanneer een zuivere doelkans ontnomen wordt, kan een schepcorners toegestaan worden om daarna over te gaan tot een vrije 

trap op de plaats van de overtreding.
15. Wissels gebeuren aan de midden van het terrein.
16. Iemand in de rug aanvallen om de bal te veroveren zal als fout gezien worden.
17. Bij schepcorners mag gewisseld worden van spelers, alsook een bankzitter.
18. Fout in gebied tussen lijn van schepcorner en doel = penalty van aan de midden.

Wedstrijdreglement

1. Meest gewonnen wedstrijden
2. Beste doelpuntensaldo
3. Aantal corners in het voordeel
4. Onderling duel
5. Indien dit nog geen uitsluitsel biedt, wordt er overgegaan tot een reeks cornerballen tussen beide ploegen.



1. Elke ploeg ontvangt een tijdschema waaraan hij zich strikt dient te houden. Een ploeg die niet aanwezig is op het terrein 
5 minuten na het aanvangsuur van de wedstrijd verliest met forfaitcijfers (10-0).

2. Ploegen die spelers laten deelnemen die niet voorkomen op de spelerslijst, verliezen met forfaitcijfers.
3. Spelers die deelnemen met niet-reglementaire schoenen (zie artikel 2.7) worden onmiddellijk uitgesloten. 

Mogen pas terug meedoen mits reglementaire schoenen.
4. Teams mogen de volledige dag spelers opstellen enkel en alleen van hun spelerslijst.
5. Gele kaart = uitsluiting verder verloop van de wedstrijd. Nieuwe speler mag pas ingebracht worden 

na hervatting van het spel wanneer de bal buiten is geweest.
6. Een rode kaart betekent ONMIDDELLIJKE uitsluiting. Deze speler mag niet vervangen worden in de wedstrijd waarin  

hij/zij de rode kaart ontving. Hij/zij wordt ook uitgesloten voor de verdere duur van het tornooi.
7. Handtastelijkheden t.o.v. scheidsrechters worden altijd in onderzoek gegeven aan een bevoegd lid van de organisatie,  

desnoods wordt de politie erbij geroepen.
8. Het is verboden om vuil te storten op het grasveld.
9. Te allen tijde respect voor de scheidsrechters. Onsportief gedrag t.o.v. de scheidsrechters kan bestraft worden. 

1. De wedstrijdkalender wordt door de organisatoren van de F4F Cup opgesteld.
2. De organisatoren van F4F Cup zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van  

persoonlijke goederen van spe(e)l(st)ers, scheidsrechters of toeschouwers tijdens het minivoetbaltornooi.
3. De organisatoren van F4F Cup kunnen op elk moment overgaan tot reglementswijzigingen.
4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (van gelijk welke aard) of diefstallen.
5. Elke spelerslijst dient correct ingevuld te worden, dit om eventuele verzekeringen correct af te sluiten.

Disciplinair

Algemeen
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4.


