
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Benaming 

Het tornooi heet de "7e memorial Kristof Smet" en wordt ingericht door KSV 

Temse op de terreinen van het "Fernand Schuerman complex". 

 

De terreinen zijn bereikbaar via de Schoolstraat 63 (hoofdingang) en de 

Eeckhoutdriesstraat 71 (parking "de woonboot") 

 

2. Toegelaten spelers                                                                                                   

Het tornooi is voorbehouden aan de U11 (2004) en U10 (2005) in de voormiddag 

en de  U9 (2006), U8 (2007), U7 (2008) en U6 (2009) in de namiddag. Elke speler 

dient zijn identiteitskaart voor te leggen indien er door de inrichters of de 

scheidsrechters om gevraagd wordt. 

 

3. Reglement 

Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB (prov. Oost-

Vlaanderen). Dit betekent 8 tegen 8 bij de  U10 en de U11  en 5 tegen 5 bij de 

U6 t/m U9. Voor de U6 geldt dit tornooi als voorbereiding op volgend seizoen.  

 

4. Aantal spelers  

Het maximum aantal spelers op het wedstrijdblad bedraagt 12 bij de U10 en de 

U11 en 8 bij de U6 t/m U9. Het is toegelaten om max. 3 (test)spelers van andere 

clubs op te stellen mits toestemming van de betrokken clubs.  

 

5. Vervangingen  

Er mag onbeperkt en doorlopend vervangen worden. Om de sportiviteit te 

waarborgen, vragen wij dat de vervangingen gebeuren bij een stilstaande fase en 

in het midden van het terrein. 

 

6. Aanwezigheid 

De ploegen dienen minstens 45 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd 

aanwezig  te zijn. De wedstrijdbladen moeten op het secretariaat (achteraan in de 

kantine) worden ingevuld voor de start van de eerste wedstrijd.  

 

7. Forfait 

Bij afwezigheid van een ploeg op het voorziene uur verliest deze de wedstrijd met 

0-2 of  2-0. De inrichter behoudt zich het recht voor om via de KBVB een 

schadevergoeding te eisen van 100 Eur per wedstrijd voor het niet naleven van de 

inschrijving. Bij een algemeen forfait voor aanvang van het tornooi bedraagt de 

boete 250 Eur per ingeschreven ploeg.  
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8. Scheidsrechters 

De inrichter zorgt voor eigen scheidsrechters. 

 

9. Kaarten  (niet van toepassing tijdens dit tornooi) 

Een speler die tijdens het tornooi wordt uitgesloten met een rode kaart of met twee 

gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd dient het terrein te verlaten en is 

automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Bij zware vergrijpen kan de 

scheidsrechter in samenspraak met de tornooileiding een zwaardere sanctie 

opleggen.   

 

10. Uitrusting 

Elke ploeg brengt zijn eigen oefenballen mee. De deelnemende clubs voorzien 

zich ook van een tweede stel shirts van een andere kleur. De als eerste vermelde 

club wordt aanzien als thuisploeg en dient zo nodig haar uitrusting aan te passen.  

 

11. Kosten 

De organisatiekosten zijn ten laste van de inrichters. De verplaatsingskosten vallen 

ten laste van de deelnemende clubs. Fanions worden in principe niet uitgewisseld.  

 

12. Aandenken 

De eerste en tweede van elke categorie ontvangen een beker. Elke speler ontvangt 

een aandenken aan het tornooi. 

 

13. Diefstal 

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van 

persoonlijke goederen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de 

kleedkamers. Toegebrachte schade aan de installaties zal op de betrokken clubs 

worden verhaald.  

 

14. Inkom 

De algemene inkomprijs per dag bedraagt 2,5 Eur (kinderen tot 12 jaar gratis). 

Voor elke ingeschreven ploeg worden er drie vrijkaarten voorzien.  

 

15. Wedstrijdkalender 

De volledige wedstrijdkalender (wedstrijden, terreinen, aanvangsuren,  

wedstrijdduur, tornooischema per categorie, deelnemende clubs) vindt u in 

bijlage. 

 

16. Plaatsingscriteria  

- overwinning : 3 punten 

- gelijkspel met doelpunten : 2 punten 

- gelijkspel zonder doelpunten : 1 punt 

- verlies : 0 punten 

 

Bij gelijkheid van punten gelden achtereenvolgens volgende criteria : 

- beste doelsaldo 

- hoogst aantal gescoorde doelpunten 

- uitslag van het onderlinge duel 

- toss 
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Indien er strafschoppen moeten genomen worden tijdens de finalewedstrijden gelden    

volgende regels : bij gelijkspel worden er 3 strafschoppen genomen; daarna 

afwisselend 1. Bij een gelijke stand na 6 strafschoppen wordt er getost (behalve bij de 

wedstrijd voor plaats 1 en  2).   

 

 

17. Geschillen                                                                                                              
Alle geschillen worden zonodig door de inrichters beslecht. Door deel te nemen  

onderwerpen de ploegen zich aan de reglementen van dit tornooi. Sportieve 

geschillen worden enkel en alleen door de scheidsrechters opgelost. 
 
18. Afgelastingen 

Indien er noodgedwongen zou moeten overgegaan worden tot het afgelasten van 

één of meerdere wedstrijden zal er in overleg met de verantwoordelijken van de 

deelnemende clubs gezocht worden naar de meest gunstige oplossing. 

 

 

Wij wensen u een sportief tornooi toe 
 

Het KSV Temse - bestuur 
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