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 De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen gelegen Kleine Bergen 4a te Heindonk. 

 

 De wedstrijden gaan door volgens de reglementen van de KBVB. 
 

 De tijdsduur van de wedstrijden is vastgelegd op: 

 1 x 20 min voor de U12/U13 

 1 x 20 min voor de U10/U11 

 2 x 10 min voor de U7 (3’ rust) 
 

Bij U7, U10/U11 wordt er geen klassement opgemaakt. 

Bij U12/U13 worden drie wedstrijden gespeeld per reeks waarna er een klassement wordt 
opgemaakt volgens de hierna vermelde criteria. De ploegen krijgen 3 punten per gewonnen 
wedstrijd, 1 punt voor een gelijkspel en 0 punten voor een verlieswedstrijd. 

Daarna wordt nog één wedstrijd gespeeld voor de plaatsen 1 tem 8. 

 
 

Criteria: 

1. Behaalde punten 

2. Gewonnen wedstrijden 

3. Onderling resultaat 

4. Doelpuntensaldo 

5. Doelpunten gemaakt 

6. Loting 
 
 

 Iedere ploeg mag 4 wisselspelers per wedstrijd gebruiken. 
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 De inrichtende club zorgt voor scheidsrechters. 
 

 De organisatiekosten zijn ten laste van VK Heindonk. 
 

 Buiten de wedstrijden en in de kleedkamers zijn de deelnemende clubs verantwoordelijk voor het 
gedrag van hun spelers. Bij vrijwillige schade in of buiten de kleedkamers kunnen de deelnemende 
clubs aansprakelijk gesteld worden. 

 

 VK Heindonk is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal tijdens het tornooi. 
 

 De deelnemende ploegen zorgen voor eigen opwarmingsballen. 
 

 De thuisploeg dient te wisselen van truitjes indien de uitrustingen van de beide ploegen volgens de 
scheidsrechter te hard op elkaar gelijken. 

 
 

 De sporttassen worden na het omkleden geplaatst in een vrachtwagen, gerangschikt volgens 
ploeg. Voor het douchen worden deze opgehaald. De kleedkamers zijn strikt volgens het 
schema beschikbaar voor de ploegen. Hou je aan de timing! 

 

 Bij forfait wordt een boete van € 250,00 opgelegd. 
 

 Alle geschillen worden door de inrichtende club beslecht, behalve bij wangedrag van spelers of 
afgevaardigden. Deze worden voorgelegd aan het bevoegd comité van de KBVB. 

 

 Het deelnemen aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement. 
 

 De afgevaardigden dienen zich bij aankomst aan te melden op het secretariaat met de volledig 
ingevulde spelerslijst. Graag ook de ploegnaam invullen op deze lijst. 

 

 Contactpersoon: Wouter Vanbuul (0478 99 89 02) 

 


