REGLEMENT PAASTORNOOI VERBROEDERING ZWIJNDRECHT, 2019

Art. 1

Verbroedering Zwijndrecht – stamnummer 9428 – richt op haar complex
Kerkenkouter, R. Orlentstraat 2070 Zwijndrecht, een tornooi in voor gewestelijke
U6 – U7 – U8 – U9 – U11 – U13 en U15. Dit op vrijdag 30 maart , zaterdag en
maandag 02 april 2018.

Art. 2

Het tornooi is voorbehouden aan spelers aangesloten bij de deelnemende clubs. De
ouderdom is bepaald door de reglementen van de K.B.V.B..

Art. 3

Alle reglementen van de K.B.V.B. zijn zonder uitzondering van toepassing.

Art. 4

De wedstrijden worden aangevraagd aan het P.C. Antwerpen.

Art. 5

Verbroedering Zwijndrecht is niet verantwoordelijk voor het zoek geraken of
verloren gaan van persoonlijke bezittingen

Art.6

Forfait. Per deelnemende club en per wedstrijd € 125 vergoeding aan de
inrichtende club te betalen. De forfaitcijfers zijn bepaald op 1 – 0 of 0 – 1 per
wedstrijd.

Art. 7

Onder de deelnemende clubs zullen geen fanions uitgereikt worden.

Art. 8

De duur van de wedstrijden wordt vastgelegd. Zie het uurrooster per categorie.

Art. 9

Het klassement van de schiftingen wordt opgemaakt aan de hand van en in
volgorde van:
1. aantal overwinningen, 3 punten bij zege, één punt bij gelijkspel
2. doelpuntensaldo
3. onderling resultaat
4. aantal hoekschoppen voor
5. aantal hoekschoppen tegen
Indien bij het opmaken van het schiftingsklassement blijkt dat twee of zelfs
meerdere elftallen een gelijke stand behaalden, zal overgegaan worden lottrekking.
Het klassement van de plaatsingswedstrijden:
Indien na het laatste fluitsignaal de wedstrijd onbeslist is (gelijkspel), zal er worden
overgegaan tot het nemen van 5 strafschoppen. Indien nog gelijk, worden er
strafschoppen genomen tot dat er een winnaar is.

Art. 10

Het uitstellen van wedstrijden ingevolge de weersomstandigheden en/of de
toestand van het terrein, zal door de inrichters in overleg met de deelnemende
clubs besproken worden en dit na beslissing van de betrokken scheidsrechter.
Het tornooi zal afgewerkt worden:
- indien mogelijk door strafschoppen

-

indien niet mogelijk door strafschoppen dan door loting

Art. 11

Iedere speler ontvangt een herinneringsprijs.

Art. 12

Spelers door de scheidsrechter uitgesloten (rode kaart) mogen niet verder aan het
tornooi deelnemen.

Art. 13

De inrichtende club is voor de ganse organisatie verantwoordelijk tegenover de
K.B.V.B..
Nochtans bij incidenten kunnen de deelnemende clubs mede
verantwoordelijk gesteld worden.

Art. 14

Alle deelnemers (spelers) zijn verzekerd tegen ongevallen zoals voorzien door de
reglementen van het Federaal Solidariteitsfonds.

Art. 15

Alle betwistingen worden in eerste instantie beslecht door het inrichtend comité,
behalve:
1. de feiten van de spelleiding, die worden beslecht door het inrichtend comité dat
de scheidsrechter heeft aangeduid
2. de gevallen van wangedrag van spelers en de klachten tegen het inrichtende
comité, die worden beslecht door het bevoegd comité van de K.B.V.B.
3. alle hogere beroepen worden door het bevoegd comité van de K.B.V.B.
beslecht. De klachten en de hogere beroepen moeten aan het algemeen
secretariaat overgemaakt worden in de normen en binnen de termijn
voorgeschreven door art. 127, 128, 129 der reglementen.

Art. 16

Alle deelnemende clubs moeten zich voorzien van een tweede stel shirts van een
andere kleur.

Art. 17

Elke deelnemende ploeg zorgt zelf voor zijn opwarmingsballen.
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