
TORNOOIREGLEMENT JEUGDTORNOOI FC LEBBEKE 28/08/2016 

 

1. Het tornooi wordt ingericht door FC Lebbeke ( stamnummer 8601). 

 

2. Alle wedstrijden vinden plaats op site 3 van  FC LEBBEKE, gelegen in de Ziekenhuisveldbaan, 9280 

Lebbeke  - tel 052/41 43 92 (zijstraat van de Dendermondsesteenweg)  

 

3. Op de terreinen gelegen aan de Ziekenhuisveldbaan te Lebbeke is er geen parking voorzien (in de 

onmiddellijke nabijheid is er ruime parkeergelegenheid ). Bij politiebevel zal het ook verboden zijn te 

parkeren in de Ziekenhuisveldbaan. 

 

4. Elke deelnemende speler van U6 t/m U11 ontvangt na het einde van het tornooi een herinneringsmedaille. 

Er wordt tijdens dit tornooi geen eindklassement opgemaakt. 

 

5. De deelnemende clubs aanvaarden, door hun inschrijving en hun deelname aan  het tornooi, het 

tornooireglement en stemmen er mee in. 

 

   4. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het tornooi. Bij eventuele incidenten kunnen  

de deelnemende clubs mede verantwoordelijk  gesteld worden. 

 

6. De inrichters zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal en andere feiten die zich vóór, tijdens of na de  

wedstrijden voordoen. 

 

   6. Alle betwistingen worden door het inrichtend comité beslecht. 

 

7. De organiserende club beslist over de aanduiding van de scheidsrechters.Tegen deze beslissing is geen  

verhaal mogelijk. 

 

8. De reglementen van de K.B.V.B.-V.F.V. zijn van toepassing voor al hetgeen niet specifiek door dit 

reglement wordt geregeld. 

 

   9. Van alle op het “tornooiblad” ingeschreven spelers moet bij betwisting  de K.B.V.B.-aansluitingskaart of de  

identiteitskaart voorgelegd worden. 

 

  10. Elke speler moet qua leeftijd speelgerechtigd zijn voor de wedstrijd waaraan hij/zij wil deelnemen, volgens  

de reglementen van de K.B.V.B.. 

 

  11. FC Lebbeke is verantwoordelijk voor het overmaken van de tornooibladen aan het Provinciaal Comité,  

alsook voor het betalen van de scheidsrechters. 
 

 12. Afgevaardigden en spelers dienen minstens 30 min. vóór aanvang van de 1
e
 wedstrijd aanwezig te zijn. 

 

  13. De begeleiders van de deelnemende ploegen kunnen eventueel aansprakelijk  gesteld worden bij  

vaststelling van schade aan kleedkamers en/of infrastructuur. 

 

  14. Het tornooiblad dient minstens 10 min. vóór aanvang van de 1
ste

 wedstrijd, volledig ingevuld en  

ondertekend, afgegeven op het tornooisecretariaat. 

 

  15. Elke ploeg dient zelf oefenballen mee te brengen. De organiserende club stelt geen oefenballen ter  

beschikking. 

 

  16. Elke ploeg dient zich te voorzien van twee uitrustingen die in kleur verschillen.  Indien nodig zal de  

bezoekende club van uitrusting wisselen. 

 

  17. Een ploeg die forfait geeft voor een wedstrijd, verliest die wedstrijd met 2-0, en is aan de 

inrichtende club een boete verschuldigd van € 70 voor elke wedstrijd waarvoor men forfait geeft. 
Indien een ploeg niet aanwezig is bij de eerste wedstrijd voorzien voor die ploeg, dan wordt dit beschouwd 

als forfait voor het ganse tornooi, tenzij een geldige reden kan voorgelegd worden. 

 

  18. Een speler die een gele kaart krijgt tijdens een wedstrijd : 



 - dient die wedstrijd te verlaten 

 - mag vervangen worden 

 - mag deelnemen aan een volgende wedstrijd van de ploeg. 

 

  19. Een speler die een rode kaart krijgt tijdens een wedstrijd : 

 - dient die wedstrijd te verlaten 

 - mag niet vervangen worden 

 - mag niet deelnemen aan de volgende wedstrijd van zijn ploeg. 

De ploeg die dit reglementspunt overtreedt, verliest alle wedstrijden waaraan de speler heeft deelgenomen 

na de uitsluiting. Bovendien kan de speler in aanmerking komen voor een scheidsrechterverslag. 

 

20. Een speler die het voorwerp uitmaakt van een scheidsrechterverslag of bij onbehoorlijk gedrag, wordt  

uitgesloten voor de rest van het tornooi. De ploeg die dit reglementspunt overtreedt, verliest alle wedstrijden 

waaraan die speler nadien heeft deelgenomen. 

 
  21.  De volgende modaliteiten zijn van toepassing tijdens de wedstrijden: 
  

 - de bezoekende ploeg trapt af 
- er mag onbeperkt vervangen worden 
- een vervangen speler mag weer als effectief gebruikt worden  
- de vervanger mag alleen het terrein betreden nadat de te vervangen speler het  terrein verlaten 
heeft 
- de vervanging is toegelaten zonder goedkeuring van de scheidsrechter 
- de doelman mag de bal niet vanuit de hand uittrappen. 

 
  22. Ingevolge slechte weersomstandigheden of te slechte toestand van het terrein kan de wedstrijd 

door de scheidsrechters worden afgelast. De inrichters zullen beslissen over het verdere verloop 
van het tornooi. 

 
  23. Er worden geen fanions overhandigd. 
 
  24. U6 speelt 2 tegen 2 

 U7/U8/U9 spelen 5 tegen 5 
 U10 en U11 spelen 8 tegen 8 
 
  25. Duur van de wedstrijden : 

 U6/U7/U8/U9 wedstrijden van 15min 

 U10/U11 wedstrijden van 20min  

 
  26.  In de schiftingswedstrijden kunnen volgende punten behaald worden : 
 - bij een overwinning : 3 punten 
 - bij een gelijkspel : 1 punt 

- bij een nederlaag : 0 punten 
 
  27. Indien een rangschikking wordt opgemaakt gelden volgende modaliteiten : 
 1) het hoogste aantal behaalde punten 
 2) het hoogste aantal gewonnen wedstrijden 
 3) het hoogste aantal gemaakte doelpunten 
 4) de onderlinge uitslag 

 5) het kleinste aantal tegendoelpunten 
 6) indien er dan nog geen winnaar is wordt de winnaar aangeduid via toss 
 
  28. Indien de finale/plaatsbepalende wedstrijd op een gelijke stand eindigt, dan zal een reeks van 3 

strafschoppen genomen worden. Is de stand gelijk na de 3 strafschoppen, dan zullen beide 
ploegen om beurt 1 strafschop nemen (andere spelers dan de eerste 3) tot de stand niet meer gelijk 
is (nadat beide ploegen een gelijk aantal strafschoppen hebben genomen). 

  
  29.  De toegangsprijs tot het tornooi bedraagt € 3,00.  Per ploeg worden twee gratis tickets (1 voor 

trainer en 1 voor begeleider) ter beschikking gesteld. Deze zijn verkrijgbaar  aan de ingangskassa . 
 

 

----==--- 


