
REGLEMENT JEUGDTORNOOI   

1-2-3 mei 2015 

 

Het tornooi wordt ingericht door K. Rumstse SK, aangesloten bij de KBVB 

onder stamnummer 4214. De wedstrijden worden gespeeld op de 

terreinen gelegen aan de Doelhaagstraat 70 te Rumst. 

Alle reglementen van de KBVB zijn van toepassing. Alle betwistingen of 

geschillen zullen worden opgelost volgens het reglement van de KBVB, bij 

twijfel beslist het inrichtende comité. 

De deelnemers worden minimum 45 minuten voor hun eerste wedstrijd 

verwacht aanwezig te zijn. 

De spelerslijst dient bij aankomst, volledig ingevuld, afgegeven te worden 

op het secretariaat. 

De duur van de wedstrijden is als volgt: 

- U6/U7/U8 en U9: 2 x 12.5 minuten 

- U10: 2 x 15 minuten 

- U11/U13/U15 en U17: 2 x 15 minuten 

 

K. Rumstse SK behoudt zich het recht voor de speelduur aan te passen 

aan de weersomstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen. 

Na elke wedstrijd van U6 tot en met U11 worden 5 strafschoppen getrapt 

die in aanmerking komen voor de penaltybeker. Bij gelijk aantal gelukte 

strafschoppen wordt de ploeg met de minste tegengoals het eerst 

gerangschikt. Per categorie wordt een klassement opgemaakt. Voor een 

overwinning, gelijkspel of verlies worden respectievelijk 3, 1 of 0 punten 

toegekend. Indien na puntentelling een gelijkstand wordt bekomen zal 

eerst gekeken worden naar het aantal gewonnen wedstrijden, resultaat 

onderling duel, doelpuntensaldo, gescoorde goals en het aantal 

tegengoals. Is er nog steeds een gelijkstand zal er een loting gebeuren. 

Maximum aantal toegelaten spelers:     

- 8 spelers per duiveltjesploeg              

- 11 spelers per ploeg U10, U11 en U13 

- 15 spelers per ploeg U15 en U17  



Iedere speler dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs om de 

scheidsrechter toe te laten de leeftijd en de aansluiting bij een club te 

controleren. 

De kleedkamers worden aangeduid door de organiserende club. Wij zijn 

genoodzaakt meerdere ploegen in dezelfde kleedkamer te plaatsen. 

Sportzakken kunnen bewaard worden op de aangeduide plaats. 

De scheidsrechters worden aangeduid door K. Rumstse SK. Spelers die 

worden uitgesloten met een rode (of 2x gele) kaart moeten het terrein 

verlaten zonder vervangen te worden en mogen aan het verdere tornooi 

niet meer deelnemen. 

Indien een club niet opdaagt of forfait geeft, behoudt K. Rumstse SK zich 

het recht voor om een schadevergoeding te vragen van € 150 per niet 

gespeelde wedstrijd. De forfaitcijfers zijn bepaald op 0-3 of 3-0 per 

wedstrijd. 

Elke deelnemende ploeg dient vergezeld te zijn van twee meerderjarige 

begeleiders, aangesloten bij de club die ze vergezellen. Uitsluitend deze 

personen mogen zich in de neutrale zone bevinden tijdens de wedstrijd 

van hun ploeg. 

Iedere ploeg dient zich te voorzien van 2 voetbaluitrustingen. De ploeg 

eerst aangeduid wordt aanzien als thuisploeg en zal zo nodig de kleur van 

de uitrusting aanpassen. 

Elke ploeg wordt verzocht eigen voetballen voor de opwarming te 

voorzien. 

K. Rumstse SK is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, 

diefstal van kledij, geld en/of andere voorwerpen. 

De prijsuitreiking heeft plaats zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd van 

de groep waaraan de ploeg deelneemt. Wij verzoeken de ploegen tot na 

de prijsuitreiking te blijven. Er wordt voor iedere speler (U7 tem U11) een 

medaille voorzien. Per ploeg U13, U15 en U17 wordt een aandenken 

voorzien. 

De tornooicommissie regelt alle geschillen betreffende de toepassing van 

dit reglement. 

 

 


