
    
 

    

 

 

TORNOOIREGLEMENT  
1e Wintertornooi V.C. Mortsel O.G. 

 
7-8 en 14 december 2019 

 

 
Artikel 1: inrichting en locatie van het tornooi 

 

VC Mortsel Oude God richt de eerste editie van het wintertornooi in. Alle wedstrijden vinden plaats op 
het kunstgrasveld, gelegen aan de Gasthuishoeven 2 te 2640 Mortsel. Dit is aan de overzijde van de 

luchthaven van Deurne, zijstraat van de Krijgsbaan (vanuit centrum Mortsel vlak achter het viaduct). 
 

Artikel 2: aanwezigheid teams 
 

Elk deelnemend team dient minimum 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. 

De organisatie bezorgt ten laatste 3 dagen voor het tornooi de volgende documenten aan de 
contactpersoon van elke club: 

 
 een wedstrijdschema  

 het tornooireglement 

  

Bij aankomst ter plaatse zal de afgevaardigde van elk team zijn aankomst melden aan de 

wedstrijdtafel.  
 

Artikel 3: wedstrijden  
 

Elke wedstrijd van alle categorieën duurt 2 x 12,5 minuten. 
Tussen de twee speelhelften van elke wedstrijd is geen rust voorzien (onmiddellijk draaien).  

 

De organisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijdkalender, de reeksindeling of de 
terreinaanduiding aan te passen in geval van een laattijdig forfait of in geval van overmacht van welke 

aard dan ook.  
 

De afgevaardigde van elk team dient het wedstrijdblad en de spelerslijst ten laatste 15 minuten voor 

de aanvang van de eerste wedstrijd in te vullen.  
 

Er worden geen spelers uitgewisseld.  
 

Artikel 4: voorwaarden tot deelname aan het tornooi (voor de spelers) 
 

Elk kind lid van Voetbal Vlaanderen kan deelnemen aan het tornooi in zijn of haar leeftijdscategorie. 

 
Elk kind mag max. 1 jaar boven zijn/haar leeftijdscategorie deelnemen.  

Bv : kinderen geboren in 2010 kunnen ook meespelen met de kinderen geboren in 2009. 
 

Meisjes kunnen max. 1 jaar onder hun leeftijdscategorie deelnemen.  

Bv : Een meisje geboren in 2010 kan ook meespelen in het tornooi voor kinderen geboren in 2011. 
 



    
 

    

Artikel 5: spelregels  

 
5.1 speelveld  
 

 U8/U9   : kwart voetbalveld - 25x35m 

 U10/U11 : breedte voetbalveld - 30x50m 

 U12  : breedte voetbalveld - 45x60m 

 
5.2 wedstrijdbal  
 

 U8/U9  : bal nr. 3 

 U10/U11/U12 : bal nr. 4 

 
Wedstrijdballen worden voorzien door de organisatie 

 
5.3 aantal spelers  
 

 U8/U9  : 1 doelman/vrouw + 4 veldspelers/speelsters 

 U10/U11/U12 : 1 doelman/vrouw + 7 veldspelers/speelsters 

 
5.4 uitrusting  
 
De organisatie vraagt de deelnemende clubs om aan te treden in de clubkleuren doorgegeven aan 

Voetbal Vlaanderen 
 

Indien de tegenstander met dezelfde shirts speelt, moet de thuisploeg in reserve uitrusting aantreden. 

 
Elke deelnemende club is verplicht reserve-uitrusting/wedstrijdhesjes te voorzien in een andere kleur 

dan haar officiële wedstrijduitrusting. 
 
5.5 vervangingen  
 
Het principe van de doorlopende vervangingen is van toepassing in alle leeftijdscategorieën. 

 
5.6 kapitein  
 
Elk team duidt een kapitein aan.  

 
5.7 neutrale zone  
 

Enkel onderstaande personen mogen zich tijdens de wedstrijd van hun team in de neutrale zone 
begeven: 

 

 Wisselspelers / wisselspeelsters 

 Max. 2 afgevaardigden van de deelnemende teams  



    
 

    

Artikel 6: wedstrijdschema 

 

Zie bijlage 
 

Artikel 7: puntentelling en klassement 
 

* Er wordt gespeeld in poules. Alle teams spelen 1 keer tegen elkaar. 

* Winst is 3 punten – Gelijke stand 1 punt – Verlies 0 punt. 
* Bij forfait verliest men de wedstrijd met 3-0 ! 

* Bij gelijke stand in de poules van aantal punten, zal er eerst gekeken worden naar 
 

  1/ Onderling duel 

  2/ Doelpuntensaldo (verschil tussen doelpunten voor en doelpunten tegen) 
  3/ Aantal gescoorde doelpunten 

  4/ Tos door de wedstrijdjury  
 

* De winnaar krijgt een beker. 
* Elke speler krijgt een individueel aandenken. 

 

Artikel 8: spelreglement  
 

Algemeen gelden alle regelementen van Voetbal Vlaanderen 
Uitz 1 : speeltijd. Zie artikel 3 

 

Artikel 9: verantwoordelijkheid  
 

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of 
ontvreemdingen op of rond de terreinen en kleedkamers. De organisatie is voor dit tornooi enkel 

verantwoording verschuldigd aan Voetbal Vlaanderen. 
 

Artikel 10: prijsuitreiking  

 
De prijsuitreiking vindt plaats 30 minuten na de laatste wedstrijd van elke categorie. We vragen de 

begeleiders om de spelers van hun teams onmiddellijk na hun laatste wedstrijd te laten douchen, 
zodat we onze kleedkamers kunnen reinigen voor de volgende teams. 

 

Artikel 11: meer info 
 

Voor meer informatie over dit tornooireglement, het wedstrijdschema of andere vragen kunt u terecht 

bij tornooiverantwoordelijke Ian Janssen via ian.janssen@me.com Tijdens het wintertornooi is hij 

bereikbaar op het nummer 0473/66.24.42.                                                                  
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