
 
 
 

 
WAPA FOOTBALL LEAGUE MAI-JUNI 2022* - REGLEMENT 
 
DEELNEMENDE CLUBS 

• Royal Ixelles Sporting Club, Football Kraainem Club, FC Kosova Schaerbeek, 
Crossing Schaerbeek, Royal Racing Club Etterbeek, Royal La Hulpe Sporting Club, 
JSI Ittre, Stade Everois RC, RU Auderghem, Royal Charleroi Sporting Club, ROS 
Ottignies-Louvain-la-Neuve.  

• Inschrijving: € 50 donatie per speler (fiscaal aftrekbaar) voor toernooien van 5 
weken en € 30 donatie per speler voor toernooien van 3 weken. 

 
REGLEMENT 

1. Doelstellingen van het toernooi: plezier hebben en de NGO WAPA steunen die 
strijdt tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten en voor hun re-
integratie in versterkte gemeenschappen (www.wapainternational.org). 
 

2. De wedstrijden vinden plaats op kunstgras of gewoon gras (afhankelijk van de 
club). Op kunstgras is het verboden om te spelen met schoenen met metalen 
noppen (18:30 – 22:30). 

 
3. Materiaal 

▪ Elke speler ontvangt een team T-shirt dat tijdens de wedstrijden gedragen 
moet worden. 

▪ Het dragen van leggings is verplicht. 
▪ De doelman(vrouw) moet zorgen voor zijn/haar eigen uitrusting 

(handschoenen, broek, enz.).  
▪ Geen bal beschikbaar voor warming-up: elk team moet zorgen voor zijn 

eigen ballen voor de warming-up. 
▪ Wegens covid-19: zijn de kleedkamers gesloten. 

 
4. De inschrijving van de deelnemer(ster) voor de WAPA Football League wordt pas 

bevestigd na ontvangst van zijn donatie (€ 50 / persoon). Het team zal daarom pas 
worden geregistreerd als alle leden de betaling hebben voldaan (minimaal 10 
personen per team). Donaties zijn fiscaal aftrekbaar. 
 

5. Aansprakelijkheid  
▪ De WAPA Football League en de WAPA International Association wijzen elke 

aansprakelijkheid af voor ongevallen, verwondingen, diefstal, verlies, schade 
aan persoonlijke eigendommen of incidenten die zich tijdens de toernooien 
kunnen voordoen. De deelnemer is zelf aansprakelijk. 
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▪ Ongevallen en civiele aansprakelijkheid van deelnemers: spelers 
ingeschreven bij de WAPA Football League (die hun inschrijving betaald 
hebben voor aanvang van het toernooi) zijn verzekerd in geval van blessures 
tijdens de wedstrijden. 

 
6. Toernooi-opzet 

▪ 7 tot 18 teams per club, bestaande uit 10 tot 15 spelers. 
▪ Wedstrijden vinden plaats op 1/3 veld. 
▪ 7 tegen 7. 
▪ Minimum 3 vrouwen per spel. 
▪ 20 tot 25 minuten per spel. 
▪ Het aantal wissels is onbeperkt en kan vrij worden uitgevoerd. 

 
7. Arbitrageregels 

▪ Zelfscheidsrechter binnen teams: geen externe scheidsrechter tijdens 
wedstrijden. De teams zullen het eens moeten worden over een storing en 
deze op een eerlijke manier oplossen. 

▪ Geen buitenspel. 
▪ Inworpen en corners met de voet. 
▪ De doelverdediger respecteert zijn zone (maximaal 5 meter), uitlopen is 

verboden. 
▪ Bij een overtreding alleen indirecte vrije trappen. 
▪ Tackles zijn verboden. 
▪ BEVORDER EEN GOEDE SFEER EN RESPECT VOOR JE TEAM EN JE 

TEGENSTANDERS! In geval van oneerlijk spel, worden spelers 
gediskwalificeerd voor het toernooi. 

 
8. Puntentelling  

▪ Overwinning = 3, gelijkspel = 1, verlies = 0 
▪ Bij een gelijke stand wordt eerst gekeken naar het doelsaldo (het verschil 

tussen het aantal gescoorde doelpunten en het aantal tegendoelpunten), 
daarna naar het gemiddelde doelsaldo (verhouding tussen gescoorde 
doelpunten en de tegendoelpunten). 

 
9. Elk toernooi bij elke club eindigt met een finale (1/4, 1/2, finale). Bij een gelijke stand 

volgt er een penaltysessie. De beste teams van elke club nemen het op zaterdag 18 
juni tegen elkaar op in een finale*. 
 

10. Covid-19: wees verantwoordelijk en respecteer de veiligheidsregels opgelegd door 
de club en de gemeente.  

 
* GEZONDHEIDSSITUATIE: het al dan niet doorgang vinden van het toernooi en de finale 
zullen afhangen van de epidemiologische context. Als WAPA het evenement moet 
uitstellen vanwege COVID, vindt er geen restitutie plaats, maar wordt uw inschrijving 
uitgesteld naar de volgende editie. 
 

CONTACT 
Florence GEURTS – Event manager bij WAPA International 
florence@wapainternational.org – 0486 24 26 99 
www.wapainternational.org 
https://www.facebook.com/wapafootballleague/ 

mailto:florence@wapainternational.org
about:blank
about:blank

