RVC Hoboken Paastornooi
2019

Zaterdag 20 april:
U6 – U7 – U12 – U13 – U15
Zondag 21 april:
U8 – U9 – U10 – U11

Algemeen Reglement Paastornooi 2019 RVC Hoboken
Artikel 1

Het Paastornooi van RVC Hoboken (9466) wordt ingericht in 9 verschillende
categorieën:
Zaterdagvoormiddag
8v8
U12
(Geboortejaar 2007)
U13
(Geboortejaar 2006)
Zaterdagnamiddag
3v3
U6
(Geboortejaar 2013)
5v5
U7
(Geboortejaar 2012)
11v11
U15
(Geboortejaren ’04-’05)
Zondagvoormiddag
5v5
U8
(Geboortejaar 2011)
U9
(Geboortejaar 2010)
Zondagnamiddag
8v8
U10
(Geboortejaar 2009)
U11
(Geboortejaar 2008)

Artikel 2

De wedstrijden worden gespeeld op het complex “De Visputten”
Lumbeeckstraat 161 te 2660 Hoboken.

Artikel 3

De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club.

Artikel 4

RVC Hoboken is voor de ganse inrichting enkel verantwoordelijk tegenover VV.

Artikel 5

Het tornooi wordt betwist volgens de reglementen van de KBVB.
Uitgezonderd categorie U6, zij spelen 3 tegen 3 (ipv 2 tegen 2)
U6 - U7 - U8 - U9 = 5 tegen 5
U10 - U11 - U12 - U13 = 8 tegen 8
U15 = 11 tegen 11

Artikel 6

Voor elke deelnemende ploeg mogen er bij 3v3 en 5v5 wedstrijden maximum 8
spelers worden aangeduid, bij 8 tegen 8 wedstrijden maximum 12 spelers en bij
11v11 maximum 15 spelers.
Hiervoor ontvangen de clubs een namenlijst die vóór de eerste wedstrijd op het
secretariaat dient afgegeven te worden.

Artikel 7

Alle geschillen worden in eerste aanleg door het inrichtend comité beslecht.

Artikel 8

Iedere ploeg dient vergezeld te zijn van minstens één afgevaardigde. Twee
jeugdbegeleiders hebben recht op gratis toegang. De verplaatsingskosten vallen
ten laste van de deelnemende clubs.

Artikel 9

Er worden geen fanions uitgewisseld.

Artikel 10

De ploegen worden verzocht om minimum 45 minuten voor aanvang van hun
eerste wedstrijd aanwezig te zijn.

Artikel 11

De winnaar van iedere reeks ontvangt een beker en elke speler zal een
herinneringsmedaille ontvangen. In elke reeks zal ook een beker uitgereikt worden
voor de ploeg die het meeste strafschoppen scoorde.

Artikel 12

Iedere ploeg dient zich te voorzien van bijkomende uitrustingen. Het team dat als
thuisploeg aangeduid staat in de kalender dient zich aan te passen wanneer beide
ploegen in dezelfde kleur spelen.

Artikel 13

Iedere ploeg dient zichzelf van opwarmingsballen te voorzien. Het C-terrein,
gelegen achter het kunstgrasterrein, is voorzien voor de opwarming.

Artikel 14

Per ingeschreven elftal en per wedstrijd dient de forfaitgevende club € 150,- te
vergoeden aan de inrichtende club, met name RVC Hoboken.
De ploeg die forfait heeft gegeven wordt verwezen naar de laatste plaats en
ontvangt geen herinneringsmedailles. Forfaitcijfers zijn bepaald op 3 – 0 of 0 – 3 in
het voordeel van de tegenstrever.

Artikel 15

De tornooien worden betwist in wedstrijden voor de reeksen:
- U6 van 1 x 8’
- U7 t/m U15 1 x 13’, Finales 2 x 10’
- De “Superfinales” worden in 2 x 10’ betwist

Artikel 16

Er worden na alle wedstrijden in de poulefases telkens drie penalty’s genomen.
Hieraan is een penaltybeker verbonden.
De ploeg die de meeste penalty’s scoort is de winnaar van deze beker.

Artikel 17

Voetbalschoenen met metalen studs zijn verboden op het kunstgrasterrein.
Indien een speler niet voldoet aan bovenstaande vraag dan zal hij/zij het
kunstgrasterrein onmiddellijk moeten verlaten !!!

Artikel 18

Het is ten strengste verboden te eten en te drinken, alsook te roken zowel op en
rondom het kunstgrasterrein.

Artikel 19

Het opmaken van de eindrangschikking per poule bij gelijke stand gebeurt als
volgt:
-punten
-gewonnen wedstrijden
-onderling duel
-doelpuntensaldo
-lottrekking
finalewedstrijden bij gelijke stand : strafschoppen
* 3 per ploeg
* bij gelijke stand worden verder strafschoppen genomen, speler per speler, tot
een ploeg een voorsprong neemt van 1 doelpunt bij gelijk aantal getrapte
strafschoppen.

Artikel 20

Na het omkleden in de kleedkamers moeten de sportzakken opgeborgen worden
op een toegewezen plaats. De kleedkamers moeten na het omkleden zo snel
mogelijk vrij gemaakt worden voor andere ploegen.
De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan
goederen.

Artikel 21

De deelnemende clubs erkennen door hun inschrijving kennis te hebben genomen
van dit reglement en er mee in te stemmen.

Artikel 22

De tornooileiding, dhr. Verveckken Yari, kan op de dag van het tornooi
gecontacteerd worden via het nummer 0471/65 07 18 .

