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Welkom  
 

Hartelijk dank voor uw deelname aan onze  duiveltjesdag. 
 
In dit pakket vindt u: 
 Algemene informatie 
 Tornooireglement 
 Wedstrijdreglement 
 
Met sportieve groeten 
Jeugdwerking K.F.C. Lint 

  

 

 

 

INFO 

 

Wegbeschrijving 

Komende uit Lier:   Richting Lint en aan de KMO-zone Lerenveld rechtaf 

Komende vanuit Duffel:  Aan de rotonde in het centrum van Lint rechtsaf (richting Lier) 

en aan de KMO-zone linksaf 

Komende vanuit Hove:  Aan de rotonde linksaf en aan de KMO-zone linksaf 

Komende vanuit Kontich:  Aan de rotonde rechtdoor en aan de KMO-zone linksaf 
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1 Het tornooi-secretariaat bevindt zich in het gebouw, er is eveneens een EHBO-hulppost aanwezig 

op de terreinen. 

 

2 De deelnemende ploegen krijgen 2 gratis inkom tickets 

 

3 De deelnemende ploegen moeten minstens een halfuur voor het begin van de wedstrijden 

aanwezig zijn. 

 

4 Er worden geen fanions of wimpels uitgewisseld. 

 

5 De ploegen die met meer dan 1 ploeg deelnemen, mogen tijdens het tornooi hun spelers niet 

wisselen van de ene ploeg naar de andere. 

 

6 Iedere club wordt verzocht twee stellen truien van verschillende kleur mee te brengen. (Denk ook 

aan de kleur van de doelwachtersuitrusting.) 

 

7 De eerstvermelde club wordt beschouwd als thuisspelende club. 

 

8 De ‘thuisploeg’ moet haar uitrusting aanpassen aan de ‘bezoekende’ ploeg. 

 

9 Iedere club zorgt zelf voor voldoende trainingsballen. 

 

10 K.F.C. Lint behoudt zich het recht de wedstrijdkalender, de reeksindeling of de terreinaanduiding 

aan te passen ingeval van laattijdig forfait van een of meer ingeschreven clubs of ingeval van 

overmacht van welke aard ook. 

 

11 De organisatiekosten zijn ten laste van de inrichtende club; verplaatsingskosten zijn ten laste van 

de deelnemende club. 

 

12 Alle geschillen worden beslecht door de inrichtende club, behalve feiten van de spelleiding of 

wangedrag van een speler of afgevaardigde; dit wordt voorgelegd aan het bevoegd comité van de 

K.B.V.B.. 

 

13 K.F.C. Lint is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens het tornooi, noch voor eventuele 

diefstallen in de kleedkamers of op de terreinen. 

 

14 Door deelname aan het tornooi bevestigen de clubs dat zij hebben kennisgenomen van dit tornooi-

reglement en van de bijzondere wedstrijd-reglementen en dat zij hiermee volledig instemmen. 
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1 De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B.  
 

2 U9 - 2006  namiddag worden beslecht in 2 x 10 min met 2 min rust 
U8 - 2007  voormiddag worden beslecht in 2 x 7,5 min met 2 min rust 
U7 - 2008  namiddag worden beslecht in 2 x 7,5 min met 2 min rust 
 

3 Slechts 2 begeleiders (vermeld op het wedstrijdblad) mogen in de neutrale zone. 
 

4 Elke speler moet aangesloten zijn bij zijn club.  
 

5 De wedstrijdbladen worden vóór de wedstrijden ingevuld. 
 

6 Na elke wedstrijd worden strafschoppen getrapt; de eerste 5 tellen voor de 
penaltytrofee; dit klassement wordt opgesteld op basis van achtereenvolgens: 
 
 aantal gescoorde penalty’s 
 aantal penalty’s tegen 
 penalty’s salto 
 toss 
 

 

Prijzen 
 

 

Voor elke deelnemende ploeg zijn er maximaal 8 medailles voorzien. 
 

De prijsuitreiking vindt plaats nabij het secretariaat ongeveer een halfuur 

    na de wedstrijden. 

     

 


