
Algemeen reglement K. Ternesse V.V.                                             

Jeugdtornooi “Memorial Steve Seiffermann” 

 

Zaterdag 30 april en     
    zondag 10 mei 2016 

 

 

1 Het jeugdtornooi “Memorial Steve Seiffermann” wordt ingericht door K. Ternesse V.V. met 

stamnummer 1085. 

2 De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB en gaan door op de 

voetbalterreinen van K. Ternesse V.V., gelegen te Wommelgem, Brieleke. 

Alle betwistingen worden in eerste aanleg door de inrichtende club beslecht, behalve:                            

- in de gevallen van wangedrag vanwege spelers, trainers of afgevaardigden en de klachten tegen de 

inrichtende club, die worden beslecht door het bevoegde comité van de KBVB                

- alle hogere beroepen die worden beoordeeld door de KBVB 

Er wordt gespeeld in de volgende opstellingen:                     

U6 - U9 :                             5 tegen 5       (zaterdag 30/04/2016)           

U10 + U11 :                        8 tegen 8       (zaterdag 30/04/2016)           

U12 + U13 :                  8 tegen 8       (zondag 01/05/2016)                                                                    

U15 :     8 tegen 8       (zondag 01/05/2016) 

De duur van de wedstrijden:                      

- benjamins U6 :   1 x 15 minuten                    

- U7 tem U15 :   1 x 20 minuten 

3 Elke ploeg mag vertegenwoordigd worden door:                 

-    8 spelers en 2 afgevaardigden of trainers voor U6 tem U9                 

-  11 spelers en 2 afgevaardigden of trainers voor U10 tem U15.            

De toegelaten spelers behoren tot de desbetreffende categorieën. 

4 Op zaterdag 30 april en zondag 01 mei 2016 worden alle ploegen verzocht om minstens 60 

minuten voor de aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn en te blijven tot na de 

prijsuitreiking. Enkel spelers aanwezig op de prijsuitreiking ontvangen een herinneringsgeschenk. 

De ploegen dienen de spelerslijst, volledig ingevuld, op voorhand door te mailen naar 

toptornooi@kternessevv.be.  Deze kunnen de dag zelf eventueel nog aangepast worden op het 

secretariaat van het tornooi. De wedstrijdbladen dienen daar, min 30 minuten voor de eerste 

wedstrijd, volledig ingevuld en ondertekend te worden. 

5 Elke ploeg dient over 2 verschillende uitrustingen te beschikken. De eerst vermelde ploeg 

dient bij gelijkheid van kleuren haar wedstrijduitrusting aan te passen (beslissing ter plaatse door de 

scheidsrechter). 
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6 Elke ploeg dient te zorgen voor eigen oefenballen voor de opwarming. 

7 Wegens de deelname van een groot aantal ploegen, zijn wij soms genoodzaakt meerdere 

ploegen in één kleedkamer te plaatsen. De sportzakken worden ondergebracht in de daarvoor 

voorziene plaatsen. Gelieve geen waardevolle bezittingen achter te laten. 

8 Voor een overwinning worden er 3 punten toegekend, voor een gelijkspel met doelpunten 2 

punten, voor een gelijkspel zonder doelpunten 1 punt en voor een nederlaag 0 punten. 

Een klassement wordt per groep opgemaakt.                 

In geval twee ploegen eindigen met een gelijk aantal punten zal de plaats bepaald worden door: 

1 aantal gewonnen wedstrijden                                                                                                                            

2 resultaat onderling duel                                                                                                                                       

3 doelpuntensaldo                                                                                                          

4 meest aantal gescoorde doelpunten                   

5 minst aantal tegendoelpunten                   

6 lottrekking 

Bij gelijke stand (met doelpunten) in de plaatsingswedstrijden (uitgezonderd U6) en de 

finalewedstrijden tem de 3de plaats wint de ploeg die het eerste doelpunt heeft gemaakt. Bij gelijke 

stand zonder doelpunten wordt de plaats bepaald door lottrekking. 

Bij gelijke stand in de finale (1ste en 2de plaats) zullen 5 strafschoppen beslissen. 

(Per categorie kan hiervan worden afgeweken) 

9 Voor diefstal en verlies van goederen kan de inrichtende club niet verantwoordelijk worden 

gesteld.    Voor alle niet voorziene gevallen is enkel het tornooicomité bevoegd. 

10 Een ploeg die forfait geeft, zal per niet-gespeelde wedstrijd een vergoeding van 100 EUR 

dienen te betalen aan de organiserende club. Het forfait zal worden doorgegeven aan de KBVB.     

Elke niet gespeelde wedstrijd wordt met 3 - 0 verloren. 

11 Door deel te nemen onderwerpen de clubs zich aan het reglement van dit tornooi. 

12 Alle gevallen waarin dit reglement niet zou voorzien, worden beslecht door de 

tornooicommissie. 

 

 

   

We wensen iedereen een succesvol tornooi toe. 

K. Ternesse V.V.  


