
Tornooi KSK Londerzeel 30 april 2017

Locatie

Stadion Dirk Putteman
Brusselsestraat 149
1840 LONDERZEEL

Algemeen

⦁ Het tornooi U6 vindt plaats op 30 april 2017, volgens het spelschema in bijlage.
⦁ Het tornooisecretariaat is een uur voor de eerste wedstrijd van de poule geopend 

en de ploegen worden ten laatste een half uur op voorhand verwacht. Kom op tijd!
⦁ De prijsuitreiking volgt onmiddellijk na de laatste match van het tornooi. De 

bedoeling is dus dat de spelers pas na de uitreiking gaan douchen.
⦁ Voor iedere ploeg zullen één trainer en twee begeleiders gratis toegang hebben.
⦁ De nadruk van het tornooi ligt op fair play en spelplezier!

Reglement

⦁ Alle wedstrijden duren 12 of 15 minuten, zonder tussenpauze of wisselen van kant. 
De scheidsrechter bepaalt wie op welke speelhelft speelt.

⦁ De spelers moeten aangesloten zijn bij de KBVB en in het bezit zijn van een volgens 
de KBVB geldend identiteitsbewijs. Het reglement van de KBVB is integraal van 
toepassing, behoudens uitzonderingen hierna vermeld. 

⦁ Behalve bij U6, wordt er een rangschikking opgemaakt. Bij het opmaken van het 
klassement wordt achtereenvolgens rekening gehouden met : 

1. Meest behaalde punten (winst = 3, gelijk = 1, verlies = 0);
2. Meest positieve doelpuntensaldo over alle wedstrijden;
3. Meest gescoorde doelpunten over alle wedstrijden;
4. Onderling duel;
5. Lottrekking.

⦁ Bij de U6 worden na elke wedstrijd nog penalty's getrapt voor een 
penaltykampioenschap. Elke ploeg duidt 5 verschillende spelers aan die elk 1 
penalty trappen met een keeper van de andere ploeg in de goal. Alle gescoorde 
penalty's worden aan het einde van het tornooi opgeteld en de ploeg met de 
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hoogste score wint de penaltybeker. In geval van een exaequo telt het resultaat van 
de eerste penaltysessie, daarna de tweede, enzovoort.

⦁ Een ploeg die forfait geeft voor een wedstrijd wordt een boete van €50 opgelegd 
per niet gespeelde wedstrijd en wordt de wedstrijd met 3-0 verloren. Indien een 
ingeschreven ploeg niet deelneemt aan het tornooi, wordt de annulatieboete van 
€150 opgelegd en deze dient betaald te worden aan de inrichters van het tornooi. 

⦁ De wedstrijdbladen dienen 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijden 
ingevuld te zijn. Ten laatste 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd dient elke 
ploeg zich aan te bieden aan de ingang van het terrein bij de scheidsrechter, ter 
controle van identiteit en uitrusting. 

⦁ Om het tijdschema te kunnen aanhouden, zal het begin en eindsignaal gegeven 
worden over de centrale geluidsinstallatie. Het is echter de scheidsrechter die de 
wedstrijd effectief start en beëindigd. Geen enkele tijdsafwijking wordt toegestaan. 

⦁ In de neutrale zone van het speelveld worden enkel een trainer met rode armband 
en twee afgevaardigden met armband in clubkleuren toegelaten. 

⦁ Vervangingen mogen doorlopend gebeuren. 
⦁ Elke ploeg dient te beschikken over 2 stellen truitjes van verschillende kleuren. De 

thuisploeg is diegene die als eerste is aangeduid op het speelschema en moet bij 
gelijke kleuren zijn uitrusting aanpassen. KLSK speelt echter steeds in de eigen 
clubkleuren. 

⦁ Het omkleden gebeurt in de toegewezen kleedkamer, na omkleden worden de 
tassen verzameld in de toegewezen ruimte. Elke ploeg krijgt een vaste kleedkamer. 
Indien een speler nog iets nodig heeft uit zijn tas, moet hij vergezeld zijn van de 
clubafgevaardigde. 

⦁ Elke ploeg dient te zorgen voor eigen oefenballen. 
⦁ Elke speler die een rode kaart krijgt, wordt uitgesloten voor verdere deelname aan 

het tornooi. Een speler die een gele kaart krijgt, wordt uitgesloten voor de rest van 
de desbetreffende wedstrijd maar mag vervangen worden. 

⦁ KLSK Londerzeel is verantwoordelijk voor de organisatie van het tornooi. Bij 
eventuele incidenten kunnen de deelnemende clubs verantwoordelijk gesteld 
worden. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, 
diefstal, verlies van kledij en uitrustingen. Geen enkele kleedkamer wordt 
afgesloten. KLSK Londerzeel geeft de clubs wel de gelegenheid om waardevolle 
voorwerpen in bewaring te geven op het secretariaat. 

⦁ Beslissingen over betwistingen van gelijk welke aard zullen door de 
tornooiverantwoordelijken in samenspraak met de scheidsrechters genomen 
worden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de tornooiverantwoordelijken. 

⦁ Door de inschrijving in dit tornooi verklaren de deelnemende clubs zich akkoord met 
de integrale toepassing van dit reglement. 
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