
1ste herdenkingstornooi Marcel Peeters voor duiveltjes u6, u7, u8 & u9 

 

Zaterdag 7 mei 2016 

 

REGLEMENT 

 

 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 

 
2. De leeftijd dient in overeenstemming te zijn met de kwalificatie voor het seizoen 2015 – 2016. 

 
3. De in de tornooikalender als eerst vermelde ploeg wordt als thuisploeg beschouwd. 

 
4. Speeltijd voor de wedstrijden staat vermeld in het tornooischema. 

 

5. De wedstrijden worden vijf tegen vijf gespeeld. 
 

6. Gelieve maximum 8 spelers op het wedstrijdblad in te schrijven! 
 

7. Het puntensysteem is als volgt: 
 

 3 punten voor winst 

 1 punt voor gelijkspel 

 0 punten voor verlies 
 

8. Bij gelijkheid van punten wordt de rangschikking als volgt opgesteld: 

 Meest gescoorde doelpunten 

 Minst aantal tegendoelpunten 

 Meest aantal gewonnen wedstrijden 

 Resultaat onderling duel 

 Meest aantal gescoorde penalty’s 

 Lottrekking 
 

9. Na alle poulewedstrijden (bij de reeks u7 ook na de plaatsingswedstrijden) worden er door elke 
ploeg vijf strafschoppen getrapt. Bij gelijkheid aan het einde van het penaltytornooi zal gekeken 
worden naar het minste aantal tegengescoorde strafschoppen. Is dat ook nog gelijk dan wint de 
ploeg die het hoogste is geëindigd in het totaalklassement van de wedstrijden. 
 

10. Wegens de deelname van een groot aantal ploegen zijn wij genoodzaakt meerdere ploegen in 
één kleedkamer te plaatsen. Gelieve geen waardevolle bezittingen achter te laten. Deze kunnen 
eventueel in bewaring worden gegeven op het secretariaat. De organisatoren zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele diefstallen tijdens het tornooi. Met een beetje goede wil kan 
iedereen het nodige comfort worden gegeven. 

 
11. Een speler uitgesloten tijdens een wedstrijd blijft uitgesloten voor de duur van het hele tornooi. 

 
12. Bij aankomst op het tornooi wordt de ploegafgevaardigde ontvangen op het secretariaat. Daar 

wordt meegedeeld in welke kleedkamer er kan worden omgekleed en krijgt de 
ploegafgevaardigde ook een tornooiboekje. Bij het invullen van het wedstrijdblad krijgt de 
afgevaardigde ook één fles water. Als deze fles leeg is, kan deze gewisseld worden voor een 
nieuwe. Gelieve na het omkleden de voetbalzakken naar de tent te brengen, deze mogen niet in 
de kleedkamer blijven staan. 

 



13. Aan het einde van het tornooi ontvangt de winnaar een kampioenenbeker voor de reeks u6 – u7 – 
u8 en u9 als beste in het eindklassement. En een penaltybeker als beste in het strafschoppen 
schieten voor dezelfde drie reeksen. Het is niet mogelijk dat één ploeg zowel de 
kampioenenbeker wint als de penaltybeker, als één ploeg de beste is in beide klassementen, dan 
wint deze ploeg de kampioenenbeker en gaat de penaltybeker naar de tweede ploeg in dit 
klassement. 

 
14. Iedere ploeg zorgt voor eigen opwarmingsballen. 

 
15. Gelieve allemaal overgooiers of een reserve tenue te voorzien, als er twee ploegen dezelfde kleur 

van tenue hebben, dan moet de uitploeg een andere tenue of overgooiers aandoen. De 
eerstvermelde club is thuisploeg. 
 

16. Mogen we vragen om minstens een halfuur voor de eerste wedstrijd je opwachting te maken. 
Denk aan de praktische schikkingen zoals het invullen van het wedstrijdblad.  

 
17. Een ploeg die verzaakt aan deelname betaalt een boete van 125 euro en de boete van de KBVB. 

 
18. Aan de inkom ontvangt elke deelnemende ploeg één gratis ticket voor de trainer en een gratis 

ticket voor de afgevaardigde van de club. 
 

19. Heb je nog vragen vooraf of op de dag zelf: bel het nummer 0479/259814 en vraag naar Matthias 
Van Roosbroeck. 
 

20. FC Berlaar Heikant dankt u oprecht voor uw deelname vol blije mensen. 
 

21. Plezier voor de kinderen staat voorop, gelieve dit dan ook allemaal te respecteren en steeds 
sportief te blijven. 


