KOFC Rupelmonde
***

TORNOOIREGLEMENT

***

1.

Het spelreglement van de KBVB en het Organisch Reglement is van
toepassing.

2.
3.
4.

Alle wedstrijden U6 ,U8 en U9 worden gespeeld over 1 x 15’.
Alle wedstrijden U7 ,U11 en U13 worden gespeeld over 1 x 20’.
Alle wedstrijden U17 worden gespeeld over 1 x 30’

5.

Elke club dient te beschikken over minstens 2 paar truien, van
verschillende kleur. De door het lot, als thuisploeg aangeduide club dient
zijn uitrusting aan te passen.

6.

Elke ploeg dient zelf opwarmingsballen mee te brengen.

7.

De namen van de te vermelden spelers dienen minstens 15 minuten vóór de
aanvang van de eerste wedstrijd ingevuld te zijn op het wedstrijdblad. De
wedstrijdbladen bevinden zich op de officiële tafel.

8.

De deelnemende clubs dienen de opgegeven uurregeling stipt na te leven. Een
club die na 5 minuten niet komt opdagen verliest de wedstrijd met 5-0.

9.

a)Een speler of afgevaardigde welke bestraft wordt met een rode kaart wegens
handtastelijkheden tegenover de scheidsrechter of tegenstrever wordt
onmiddellijk uitgesloten voor de overige, resterende wedstrijden van het
tornooi.
b)Een speler die bestraft wordt met een rode kaart wegens onsportief spel
moet het terrein verlaten en mag niet vervangen worden. Hij mag terug
deelnemen aan de volgende wedstrijd.
c)Een speler bestraft met een gele kaart mag niet meer deelnemen aan het
spel en mag vervangen worden.
Hij mag terug deelnemen aan de volgende
wedstrijd.
d) Een speler met twee rode kaarten is uitgesloten voor de rest van het
tornooi.

10. Alle eventuele betwistingen niet voorzien in het Spelersreglement, Organisch
of dit Tornooireglement, zullen ter plaatse beslecht worden door een op te
roepen commissie bestaande uit de inrichters. Beslissingen worden genomen
bij gewone meerderheid van stemmen.
Tegen deze beslissing is GEEN BEROEP
mogelijk.

11. Elke club, welke vóór of tijdens een van de wedstrijden forfait heeft wordt
onmiddellijk geschrapt uit het klassement. Alle eventuele vorige behaalde
uitslagen worden eveneens omgezet in forfaituitslagen. Een club die te laat
komt opdagen voor één van de wedstrijden verliest deze wedstrijd met 5-0.
Een 2de inbreuk is gelijk aan een algemeen forfait.

12. Voor elke overwinning verdien je 3 ptn, voor elk gelijkspel verdien je 1 pt
, bij verlies 0 punten.Indien na het einde van het tornooi twee of meerdere

gelijke puntenstand hebben beslist in volgorde het doelpuntensaldo,
onderling duel. Is er alsnog een gelijkstand dan worden er door elke ploeg
afwisselend 5 penalty’s gegeven. Blijft ook daar de stand gelijk dan wordt
er om beurt een penalty gegeven tot er een winnaar is.
Spelers bestraft met een

rode kaart of gele kaart mogen GEEN strafschop nemen.

11 De inrichters staan zelf in voor eventuele verfrissingen van de spelers
gedurende de wedstrijd. Een fles water kan voor de wedstrijd bekomen worden
aan het secretariaat. Bij inlevering van een lege fles kan een nieuwe worden
bekomen voor de volgende wedstrijd.
12 De kleedkamers staan ter beschikking van de ploegen om zich om te kleden en
te douchen. Opgelet: De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en verloren

voorwerpen.Om een vlotte regeling te bewaren wordt aan iedereen gevraagd de
kleedkamertijden te respecteren. Er zijn 15 minuten voorzien om zich aan te kleden en 30
minuten om te douchen. De uurregeling zal uitgehangen worden.
13 Schade berokkend of aangericht door clubs aan gebouwen of derden dienen
Door de clubs vergoed te worden en/of door hun verzekering.
14 De deelnemende clubs zijn verzekerd via hun eigen verzekering of door de
verzekering van de KBVB. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen.

15. De inrichters behouden zich het recht voor, om een deelnemende ploeg op
eender welk ogenblik uit het tornooi te zetten om reden die hen eigen zijn:
o.m. wanordelijkheden , handtastelijkheden tegenover de scheidsrechters of
andere personen, enz.

16. Op de prijsuitreiking moet elke ploeg minimum 2 afgevaardigden hebben.
Indien dit niet nageleefd wordt blijven de eventuele prijzen in het bezit
van de inrichters.

17. Een door de Federatie geschorste persoon, mag niet deelnemen aan het
tornooi.
18

Er wordt door de inrichters mogelijkheden tot drinken en eten voorzien. Het
is dan ook niet toegelaten eigen eten of drinken mee te brengen.

19 Het maximum toegelaten aantal spelers per ploeg wordt vastgelegd op 9 voor
U6,U7,U8 en U9, op 12 voor U11 en U13 en op .5 voor U17.

We wensen iedereen een aangenaam tornooi

