
REGLEMENT INT. U13 CUP BASSEVELDE 
04 e 05 junho 2022 

BASSEVELDE 2022 

 

1. O torneio é reservado para mini-equipes ou juniores D. 

Os jogadores devem nascer após 01/01/2009 
 

2. Antes do início da primeiro partida do torneio (sábado, 04 de junho de 2022, antes 
das 9:00 da manhã), cada equipe deve entregar uma lista de equipe com o nome, 
primeiro nome, data de nascimento e numero VAST de cada jogador. 
Ao enviar esta lista de membros, os cartões de identidade de cada jogador DEVEM 
ser adicionados para verificação. 
 

3. Os jogos serão jogados com base na KVV Klauwaerts Bassevelde (numero 7026), 
Beekstraat em Bassevelde) 
 

4. Os jogos serão liderados por árbitros e árbitros da RBFA. 
 

5. As 16 equipes participantes sao divididas em 4 séries de 4 equipas. O sorteio terá 
lugar na segunda-feira, 04 de abril de 2022, em Assenede. 
 

6. a) A serie combina (numéros 1 a 24) nos últimos 2 x 15’ com uma curta interrupção 
em que os jogadores  permanecem no campo. 
 

b) O ranking em cada série é feito de acordo com o número de pontos alcançados 
     3 pontos por um jogo vencido 
     1 ponto para um sorteio 
     0 pontos por umo partida perdida 
 
c) Em caso  de igualdade de pontos, os critérios consecutivos contam, sem retornar 
ao ponto   
     anterior: 

✓ equilíbrio da meta 
✓ número de golos marcados 
✓ número de golos contra 
✓ resultado dea festa mutuamente jogada 
✓ Quando ainda há igualdade, sao tomadas penalidades (3 por 

arado): e então continue 1 por 1 até que um vencedor seja 
conhecido. 
 

7. Os seguintes jogos divididos (números 25 até e incluindo 36) duram 2 x 20’ com uma 
curta interrupção em que os jogadores permanecem no campo. Somente com a 
mesma pontuaçã final, 3 penalidades sao tomadas por cada equipe. Em caso de 
empate após esta série de penalidades, 1 penalty por equipe é chutado até que o 
vencedor seja conhecido. 



 

 

 
8. a) As partidas finais ( numeros 37 até 43 inclusive) 2 ultimas x 20’, com uma curta 

pausa, durante a qual os jogadores permanecem no campo. 
Em caso de empate, 3 penalidades, um chutadas por cada equipe. Em caso de 

empate após esta série de penalidades, um chute de panal por equipe será chutado 

até que o vencedor seja  conhecido. 

 

b) O grande final (numéro 44) leva 2 x 20’, com uma corta pausa, com os jogadores 

restantes no campo. Em caso de empate, 3 penaltias sao chutadas por cada time. 

Em caso de empate apos esta série de penalidades, um chute de penal por equipe é 

chutado até o vencedor ser conhecido 

 

9. 4 substituições podem ser feitas durante a partida. Substituição irrestrita durante o 
repouso. 
Um jogador que é substituído durante uma partida pode ser reentrado durante a 
mesma partida. 

10. O jogador que é penalizado com um cartão amarelo pode permanecer no tribunal. 
Um jogador que recebe o cartão amarelo duas vezes no torneio é automaticamente 
suspenso para o próximo jogo. 

Um jogador que é penalizado com um cartão vermelho deve deixar o campo e não 
pode ser substituído por um jogador substituto. Ele também está suspenso para o 
próximo jogo de sua equipe. 

11. As penalidades após o jogo podem ser chutadas tanto pelos jogadores efetivos 

quanto pelos jogadores da reserva. 

 

12. Um jogador que recebeu um cartão vermelho não pode chutar um tiro penal durante 

o mesmo jogo. 

 

13. Todas as equipes participantes serão apresentadas ao público antes do início da 

grande final. Siga as instruções da organização de forma estrita. 

 

14. Cada equipe que participa no torneio deve participar da cerimônia de encerramento 

em 05 de junho de 2022 às 18 horas. 

 

15. Cada equipe deve estar presente 30 'antes do início do jogo. 

 



16. Cada equipe deve possuir dois tipos diferentes de equipamentos. Se o equipamento 

de ambas as equipes tiver a mesma cor, a equipe designada como "time de casa" 

pode jogar nas cores oficiais. 

 

17. Os deputados e os jogadores devem estar seguros com a associação de futebol. O 

clube KVV Klauwaarts Bassevelde e o comitê organizador não são responsáveis por 

acidentes ou perdas ou roubos de objetos em ou ao redor dos terrenos e vestiários. 

 

 

18. Uma equipe registrada que não aparece no terreno será multada em 1500 euros por 

jogo. 

 

19. Uma equipe que cometeu uma violação das regras será multada em 1500 euros 

 

20. Vários troféus estão ligados a este torneio. Cada equipe participante recebe uma 

lembrança. 

 

21. Antes do início de cada partida, uma flâmula ou uma lembrança deve ser trocada 

entre as duas equipes. 

 

22. Cada equipe deve trazer o futebol necessário para o aquecimento. 

 

23. Uma refeição quente será oferecida às equipes (jogadores e 4 adultos) nos dias da 

partida. Após cada jogo, os jogadores recebem água potável grátis. 

 

24. Ao participar deste torneio, cada clube aceita esses regulamentos. Qualquer 

liquidação não expressamente prevista neste regulamento deve ser liquidada de 

acordo com as disposições do RDVB. O comitê organizador resolve isso no local. Toda 

queixa deve ser submetida ao secretariado nos formulários apropriados, o mais 

tardar 15 'após o término do concurso. As decisões do comitê organizador são sem 

recurso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


