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K.B.S.V. TORNOOI VOOR U 10 + U 11 

1 MEI 2016 

R E G L E M E N T 

 

Art.   1 Het tornooi wordt ingericht door de KONINKLIJKE BOOMSE SCHEIDSRECHTERS- 

VERENIGING vzw, in samenwerking met de deelnemende clubs.  Iedere club staat zelf in 

voor haar eigen reiskosten. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor ongevallen, 

diefstallen of vervreemdingen tijdens het tornooi. 

 

Art.   2 Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van K. REET S.K., Processieweg 8 

 te Reet, onderverdeeld in een A en B terrein. 

 

Art.   3  Het tornooi wordt gespeeld onder de auspiciën van de K.B.V.B. en is in de voormiddag 

voorbehouden aan de leeftijdscategorie juniors E, d.w.z.: spelers dewelke geboren zijn in 

het jaar 2005 of later.  ( Art. IV/6 der reglementen van de K.B.V.B. ) 

 

Art.   4 Elke club mag maximaal 12 spelers inschrijven voor de ganse duur van het tornooi.  De 

 namen van deze 12 spelers dienen door de afgevaardigde te worden afgegeven op het 

 tornooisecretariaat voor aanvang van de eerste wedstrijd van zijn ploeg. 

 

Art.   5 Tijdens de wedstrijden mogen er vliegende vervangingen doorgevoerd worden. 

 

Art.   6 Alle reglementen van de K.B.V.B. zijn van toepassing. 

 Een volledig reglement zal op het tornooisecretariaat aanwezig zijn. 

 Door hun inschrijving verklaren de deelnemende clubs zich akkoord met dit reglement. 

 

Art.   7  A- Een speler, die tijdens de duur van een wedstrijd een gele kaart krijgt, moet onmiddellijk       

              vervangen worden. Hij mag aan die wedstrijd en aan de strafschoppen niet meer  

              deelnemen. De volgende wedstrijd is hij opnieuw speelgerechtigd. 

 B- Een speler, die tijdens de duur van een wedstrijd een rode kaart krijgt, moet  

               onmiddellijk het terrein verlaten en mag niet vervangen worden. Hij mag tijdens de ganse 

  duur van het tornooi aan geen enkele wedstrijd of strafschoppenreeks meer deelnemen. 

  Er wordt hiervan per definitie een verslag opgemaakt door de betrokken scheidsrechter aan 

    het bevoegde comité. 

  

Art.   8 Enkel spelers die de wedstrijd beëindigen, komen in aanmerking voor het nemen der 

 strafschoppen, indien deze er zouden komen na afloop van de betreffende wedstrijd. 

 

Art.   9   De deelnemende clubs en hun spelers zijn verzekerd tegen ongevallen in het spel, 

              volgens Art.II/13 van de K.B.V.B. (Voetbalfederatie Vlaanderen).               

 

Art.  10 Maximaal drie (3) begeleidende personen per club, vermeld op het scheidsrechtersblad, 

 mogen in de neutrale zone plaatsnemen tijdens de wedstrijden van hun club. 

 

Art.  11 De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de K.B.S.V 
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Art.  12  Alle wedstrijden en de plaatsingswedstrijd duren 2 x 15 min, telkens gevolgd  

 door een reeks van 5 strafschoppen per team.  

 De thuisspelende ploeg op het wedstrijdschema moet van shirt veranderen indien de 

              tegenstander in dezelfde kleur speelt of wanneer de scheidsrechter dit wenst. 

 

Art.  13  De deelnemende ploegen worden ingedeeld in 1 groep. Deze indeling gebeurt bij  

lottrekking. Tijdens deze ronde spelen de ploegen onderling tegen elkaar, waarna een 

rangschikking wordt opgemaakt. Voor een overwinning krijgt men 3 punten, een gelijkspel 

levert 1 punt op en een nederlaag uiteraard 0 punten.  

 

  Bij gelijk puntenaantal komen in volgorde de volgende criteria in aanmerking: 

  - 1. Het onderlinge duel 

  - 2. Het doelpuntensaldo 

  - 3. Het hoogst aantal gescoorde strafschoppen 

 -  4. Het strafschoppensaldo 

  - 5. Het lot 

 

Art.  14 Alle geschillen zullen in eerste aanleg door de inrichtende vereniging zelf worden 

 betwist, behalve :    - feiten van spelleiding 

        - gevallen van wangedrag door spelers of afgevaardigden 

        - klachten tegen de inrichtende vereniging. 

 Deze gevallen zullen beoordeeld worden door de bevoegde Comités van de K.B.V.B. 

 Zo ook zullen alle hogere beroepen betwist worden door deze Comités. 

 Eventuele klachten en hogere beroepen moeten aan het algemeen secretariaat van de 

K.B.V.B. worden overgemaakt in de vorm en binnen de termijnen zoals voorgeschreven 

door Art. VII/7 VII/11 VII/14  en VII/19 van het reglement van de K.B.V.B. 

 Tevens dient een dubbel hiervan te worden overgemaakt aan het secretariaat van de 

 inrichtende vereniging. 

 

Art.  15 Algemeen niet opkomen van een elftal, wordt bestraft met forfait of 3-0 verlies. 

Daarenboven dient een boete van 50,00 Euro per wedstrijd betaald te worden aan de 

inrichtende vereniging. 

 

Art.  16 Elke deelnemende club voorziet in de eigen oefenballen. 

  Er wordt aan alle deelnemende spelertjes een middagmaal met een drankje    

  aangeboden. 

 

Art.  17 Elke ploeg ontvangt een gepast aandenken.  De winnende club behoudt de 

  "K.B.S.V.- WISSELBEKER" voor de duur van één jaar.  Deze beker dient te worden   

terugbezorgd aan de inrichtende vereniging vóór aanvang van het volgende         

   K.B.S.V.-tornooi, tenzij deze club voor de derde maal op rij wint, in dat geval mag zij  

              de beker definitief houden.  

 

 Er is tevens een penalty-beker voorzien. Deze gaat naar de club met het beste 

doelpuntensaldo van de strafschoppenreeksen (steeds de eerste 5 strafschoppen). Indien 

hier meerdere ploegen hetzelfde resultaat hebben, zullen de volgende criteria toegepast 

worden: 

• aantal gescoorde strafschoppen 

• aantal gescoorde doelpunten tijdens kwalificatieronde 

• eindstand in algemeen klassement 
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Art.  18 De slotplechtigheid met proclamatie zal plaats vinden op de dag van het tornooi zelf, 

 onmiddellijk na afloop van de laatste wedstrijd. 

 

Art.  19 Door haar inschrijving wordt de deelnemende club geacht het reglement te kennen en 

 zich daaraan te onderwerpen. 

 

 

 

          Namens de K.B.S.V. Boom, 

        de secretaris G.C., 

 

 

 

                    Wim VAN MEIR 

 


