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De gewone reglementering voor U11, U10 en U9 (jongens en meisjes) van Voetbal
Vlaanderen gelden voor dit tornooi, tenzij het hieronder anders wordt aangegeven.
Enkel aangesloten spelers van Voetbal Vlaanderen mogen aan het tornooi deelnemen.
Bij aankomst (of eventueel reeds voordien) dient de ploegverantwoordelijke de
spelerslijst in te vullen en aan het secretariaat af te geven. Alle spelers die aan het
tornooi deelnemen, moeten in E-kickoff terug te vinden zijn.
Enkel spelers van het juiste geboortejaar mogen aan het tornooi deelnemen. Dat wil
zeggen : U11 geboortejaar 2008 ; voor de U10 geboortejaar 2009 ; voor de U9
geboortejaar 2010 of jonger.
De spelers van de deelnemende ploegen moeten ten minste een half uur voor de aanvang
van hun eigen eerste wedstrijd aanwezig zijn.
De als “bezoeker” genoteerde ploeg op het wedstrijdschema vangt de wedstrijd aan.
Het dragen van beenbeschermers is verplicht voor alle spelers. Piercings, ringen en
oorringen moeten verwijderd of afgeplakt worden.
Bij een doeltrap mag de doelwachter vanuit zijn fictief doelgebied van 8 meter, ofwel de
bal met de handen uitwerpen, ofwel mag hij de bal eerst op de grond rollen (niet met
bots) en dan van op de grond de bal wegtrappen. De bal mag NIET uit de handen
weggetrapt worden.
Terugspeelballen mogen door de doelwachters met de hand opgepakt worden.
De buitenspelregel is NIET van toepassing.
De wissel gebeurt enkel bij een spelonderbreking, nadat de scheidsrechter daarvan op de
hoogte is gebracht. Er mogen maximum 2 spelers tegelijkertijd worden vervangen. De
vervangen speler moet het terrein verlaten hebben voor de vervanger het terrein mag
betreden.
Alle overtredingen worden bestraft met een onrechtstreekse vrije trap. De tegenstrevers
moeten zich op 8 m. van de bal bevinden. Er worden nooit strafschoppen toegekend. Bij
overtredingen binnen het fictieve doelgebied wordt een onrechtstreekse vrije trap
gegeven, waarbij de bal op 8 meter van de doellijn wordt gelegd. De spelers dienen zich
dan op de doellijn op te stellen.
Elke ploeg dient reserveshirtjes (of hesjes) in een andere kleur te voorzien. Indien 2
ploegen met dezelfde kleur van truitjes tegen elkaar uitkomen, moet de op het
wedstrijdschema aangegeven ‘thuisploeg’, andere shirtjes aandoen.
Elke ploeg die niet aanwezig is op het vastgestelde aanvangsuur, verliest de wedstrijd
met 3 - 0.
Wanneer na het opmaken van het klassement 2 ploegen met gelijke punten eindigen,
gelden achtereenvolgens de volgende criteria :
- het aantal gewonnen wedstrijden
- het doelpuntensaldo
- het aantal gemaakte doelpunten
- de uitslag in het onderlinge duel
Indien het dan nog steeds gelijk blijft, dienen de beide teams penalties te trappen, op de
manier zoals hieronder beschreven.
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Een speler die tijdens een wedstrijd een gele kaart krijgt, dient de aan de gang zijnde
wedstrijd te verlaten. Er mag wel een wisselspeler in zijn plaats komen. De speler mag
de volgende wedstrijd wel terug meedoen.
Wanneer een speler een rode kaart krijgt, moet die de aan de gang zijnde wedstrijd
onmiddellijk verlaten en mag ook de rest van het tornooi niet meer aantreden. Tijdens de
wedstrijd zelf mag die speler ook niet door een wisselspeler vervangen worden.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en voor eventuele
ongevallen.
Elke ploeg dient zijn eigen oefenballen te voorzien. De organisatie stelt geen
oefenballen ter beschikking.
De deelnemende clubs dienen de kleedkamers en douches te verlaten in de staat zoals ze
deze aantroffen. Eventuele opzettelijke beschadigingen zullen op de verantwoordelijke
club verhaald worden.
Alle deelnemende clubs verklaren zich akkoord met het wedstrijdreglement
wanneer ze aan het tornooi deelnemen !!!

Specifiek voor de U11 en U10
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Er worden maximaal 12 spelers toegelaten.
Er wordt gespeeld in de breedte van een voetbalveld met 8 spelers tegen 8, waarvan 1
doelwachter.
Het minimum aantal spelers waarmee een ploeg bij de mag aantreden, is 7. Bij minder
spelers dan dit minimum, verliest de betreffende ploeg met 3 - 0.
De schiftingswedstrijden (per reeks) worden betwist in 2 helften van 8 minuten (zonder
rust).
De overige wedstrijden (klassementswedstrijden) worden gespeeld in 2 helften van 10
minuten zonder rust.
De inworp dient reglementair te worden uitgevoerd. Bij een foutieve inworp mag
dezelfde speler één maal de inworp overdoen. Bij een tweede foute inworp dient de bal
door de tegenpartij te worden ingeworpen.
Voor clubs die met meer dan 1 ploeg op het tornooi aantreden, is het niet toegestaan om
gedurende de loop van het tornooi onderling spelers van de ene naar de andere ploeg
over te zetten. Indien dit toch gebeurt, verliest de betreffende ploeg die wedstrijd met
3 – 0.
Bij gelijke stand na de klassementswedstrijden, dienen beide teams penalties te trappen.
De bal wordt gelegd op 9 meter van de doellijn. Elke ploeg trapt om beurten 5 penalties.
Wanneer de stand nadien nog gelijk blijft, wordt om de beurt een nieuwe penalty
gegeven, tot er zich een afscheiding voordoet.

Specifiek voor de U9 (jongens en meisjes)
-

Er worden maximaal 9 spelers toegelaten.
Er wordt gespeeld op een verkleind veld 5 tegen 5, waarvan 1 doelwachter
Het minimum aantal spelers waarmee een ploeg mag aantreden, is 4. Bij minder spelers
dan dit minimum, verliest de betreffende ploeg met 3 - 0.
De schiftingswedstrijden worden gespeeld in 1 helft van 10 minuten. De
klassementswedstrijden worden betwist in 2 helften van 7 minuten (zonder rust).
Wanneer de bal over de zijlijn is gegaan, dient de bal van op die plek ingetrapt te
worden (ipv inworp).
Bij gelijke stand na de klassementswedstrijden, dienen beide teams penalties te trappen.
De bal wordt gelegd op 7 meter van de doellijn. Elke ploeg trapt om beurten 3 penalties.
Wanneer de stand nadien nog gelijk blijft, wordt om de beurt een nieuwe penalty
gegeven, tot er zich een afscheiding voordoet.

