24e Preminiementornooi U-11 (2008) MARC
CORDEEL
Tornooi reglement

Zaterdag 18 mei 2019

1. Alle deelnemende clubs zijn van harte welkom op onze club V.K. TIELRODE , Burgemeester
Siegfried Buytaertdreef 10, 9140 Tielrode - telefoon 03 771 31 71. De inrichting van dit
tornooi gebeurt onder bepalende reglementen van de K.B.V.B..
2. Duur van de wedstrijden: 1 x 20 min.
3. Er wordt geen rangschikking opgemaakt .
4. Na elke poulewedstrijd mogen 3 spelers van elke ploeg een penalty zetten. Op het einde van
het tornooi wordt een “penaltycup” uitgereikt aan de ploeg die het meest penalties heeft
omgezet.
5. Iedere deelnemende speler dient in het bezit te zijn van zijn/haar bondskaart en/of
identiteitskaart.
De spelers behoren tot de categorie U10 of U11.
Maximum aantal toegelaten spelers 12.
6. Het tornooi is aangevraagd bij de K.B.V.B. – zodoende dienen de scheidsrechterbladen correct
en volledig ingevuld.
7. Forfait: per ploeg en per wedstrijd wordt er 100,00 euro gevraagd ten goede van de inrichters.
8. Voor iedere speler alsook voor trainers en afgevaardigden is een trofee voorzien.
9. Uitstellen: bij slechte weersomstandigheden zullen de inrichters overleg plegen met de
deelnemende ploegen en scheidsrechters.
10. De algemene inkom bedraagt 3,00 euro en is gratis voor spelers, min-16 jarige supporters,
trainer en afgevaardigde. Voor elke ploeg liggen bij de inkom 2 vrijkaarten (voor de trainer en
afgevaardigde) klaar.
11. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen op of rond
het terrein van VK Tielrode.
12. Elke ploeg dient te voorzien in zijn eigen oefenballen.
13. Elke ploeg dient een tweede stel wedstrijduitrustingen mee te brengen.
14. Elke ploeg wordt er aan gehouden om voltallig deel te nemen aan de prijsuitreiking. De
wedstrijdbladen en identiteitskaarten worden in geen geval vroeger uitgereikt.
15. Deelnemen betekent de volledige aanvaarding van het tornooireglement.
Sportieve groeten.
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