Paastornooi KFC WALEM 20-21-22 April 2019
01. Het tornooi wordt gespeeld op de velden van KFC WALEM.
Battenbroek 13 Walem met stamnummer 6896.
02. Spelers die aangesloten zijn bij de KBVB en bij hun club kunnen deelnemen
aan het tornooi.
03. Inkom 3 euro.
2 inkom tickets liggen klaar aan de inkom voor trainer en afgevaardigde voor elke
deelnemende ploeg.
03. Elke ploeg zal minstens 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig
zijn en meldt zich dan met zijn ingevuld wedstrijdblad.
Houd er rekening mee dat er nog steeds werken zijn in de omgeving van de club,
Parkeren is een probleem, je moet soms een eindje wandelen.
04. Kleedkamers:
Bij aankomst wordt er een kleedkamer toegewezen aan de deelnemende ploegen.
Na het omkleden worden de sporttassen geplaatst in de tent.
Na de prijsuitreiking kan iedere ploeg douchen in de voorziene kleedkamer.
Wij vragen geduld aan de deelnemende ploegen in geval de kleedkamer niet
onmiddellijk vrij is.
05. Er wordt 1 fles water per ploeg overhandigd aan de afgevaardigde.
Bijkomende flessen kan je bekomen bij het secretariaat, in ruil voor een lege fles.
06. Iedere ploeg zorgt voor eigen oefenballen.
07. De ploegen spelen in hun clubkleuren.
Indien de tegenstander met dezelfde shirts speelt, moet de thuisploeg in reserve
uitrusting aantreden.
Elke deelnemende ploeg zorgt voor reserve uitrusting of wedstrijdhesjes.
08. Alleen de spelers en trainer en afgevaardigde zijn toegelaten in de neutrale zone.
09. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangeduid door de
organiserende club.

10. Bij de U6-7-8-9 zijn er 8 ploegen verdeeld in reeksen van 4.
Deze spelen 3 wedstrijden per reeks, na het opmaken van een rangschikking
spelen deze finale wedstrijden.
Bij de U10-12/13 zijn er 6 ploegen verdeeld in reeksen van 3.
Deze spelen 2 wedstrijden per reeks, na het opmaken van een rangschikking
spelen deze finale wedstrijden.
Bij de U11 spelen met 4 ploegen en spelen tegen elkaar, nadien wordt er een
klassement opgemaakt.
De winnaar van de wedstrijd krijgt 3 punten, de verliezer 0 punten bij gelijke
stand 1 punt.
Bij gelijkheid van de punten zal er eerst gekeken worden naar het doelpuntensaldo.
In de poulefase worden na elke wedstrijd penalty’s genomen die bij gelijke stand
kunnen meetellen, de eerste drie tellen (U6-7-8-9)
In de poulefase worden 3 penalty’s genomen die bij gelijke stand kunnen meetellen.
(U10 - 12/13)
Bij de U11 kan iedere speler een penalty trappen maar de eerste 3 tellen.
Bij gelijke stand in de finale wedstrijden tellen de eerste 3 penalty’s.
De ploeg die forfait geeft verliest met 2 – 0 of 0 – 2 bij U6-7-8-9-11
Bij forfait bij U10 en 12/13 kan er eventueel een aangepast programma gemaakt
worden.
11. Prijsuitreiking:
Elke speler krijgt een aandenken.
Deze worden uitgereikt onmiddellijk na elke finale ronde.
U6-7-8-9 spelen 5 tegen 5 er zijn 8 medailles voorzien per ploeg.
U10-11-12/13 spelen 8 tegen 8 er zijn 12 medailles voorzien per ploeg.
Voor de 1 – 2 en 3 van het tornooi voorzien wij een beker.
12. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of verdwenen voorwerpen.

Dank voor jullie deelname, wij wensen u een sportief tornooi toe.

