
 

 

 

 

 

 

 

Jeugdtornooi 
K. Boechoutse V.V. 
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REGLEMENT 
 
Art. 1:  Het tornooi wordt ingericht door K. Boechoutse V.V., aangesloten bij de K.B.V.B. onder 
 stamnummer 125. 
Art. 2: De wedstrijden worden betwist op de terreinen van K. Boechoutse V.V. gelegen aan de  
 Fruithoflaan 11 te 2530 Boechout. 
Art. 3: Het tornooi wordt ingericht voor duiveltjes U6-U7-U8-U8 (°2009-2008-2007-2006)  

Deze spelen 3 wedstrijden (2 x 12min30 zonder rust) volgens bijgaand schema. Na elke 
wedstrijd zullen vijf strafschoppen per ploeg getrapt worden, die in aanmerking genomen 
worden voor de penaltytrofee. 

Art. 4: De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club.  
Art. 5: Er worden geen fanions uitgewisseld.  
Art. 6: Elke ploeg moet voor eigen oefenballen en twee van kleur verschillende shirts zorgen. 
Art. 7: De winnaar van de penaltytrofee ontvangt een beker. Er is een herinnering voorzien voor  

elke speler. (max. 10 per ploeg) 
Art. 8: Bij niet-opdagen van een ploeg op de wedstrijden wordt deze vereniging aansprakelijk  

gesteld voor de forfaitkosten €250 . Graag 45min voor aanvang van de 1ste wedstrijd 
aanwezig zijn. 

Art. 9 : De inrichtende club kan voor de gehele organisatie van het tornooi niet verantwoordelijk  
 gesteld worden voor ongevallen, verlies of diefstal. 
Art. 10: De inrichtende club behoudt zich het recht voor de nodige wijzigingen aan het  
 tornooi aan te brengen indien die zich opdringen. 
Art. 11: De deelnemende clubs hebben hun schriftelijke bevestiging overgemaakt en  
 gaan hierdoor akkoord met het tornooireglement. Alle geschillen worden in eerste  
 aanleg geoordeeld door het tornooisecretariaat behalve  
 a) feiten van spelleiding  
 b) wangedrag van spelers, officiëlen en supporters  

welke gevallen alsook alle beroepen zullen geoordeeld worden door het bevoegd comité van 
de K.B.V.B  

Art. 12: Voor de rangschikking van de penaltytrofee worden volgende criteria gehanteerd: 
1. aantal gemaakte strafschoppen 
2. strafschoppensaldo 
3. aantal gemaakte doelpunten 
4. doelpuntensaldo 
5. toss 

Art. 13: Alle wedstrijden beginnen en eindigen op hetzelfde moment. De wedstrijden worden met 
een algemeen signaal opgestart en met ditzelfde signaal eveneens beëindigd.  Vanaf het 
eindsignaal mogen geen vrije trappen of hoekschoppen meer genomen worden.  

Art. 14: Verder zijn alle reglementen van de K.B.V.B. van toepassing. 
 
K. Boechoutse V.V. wenst u een aangename en sportieve deelname aan ons tornooi. 
 


