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Puurs, 09/03/2015 

 

Beste voetbalvrienden, 

 

Bij deze wil onze voetbalvereniging U van harte bedanken voor jullie deelname aan ons U17 tornooi dat 

doorgaat op maandag 6 april 2015. 

Hierbij vindt u het reglement en het wedstrijdschema. 

Er zullen 3 gratis inkomtickets (trainer + max. 2 afgevaardigden) klaarliggen op de dag van het tornooi. 

Indien U nog vragen mocht hebben, kan U steeds terecht bij ondergetekende  

op het telefoonnummer Gsm. 0473/48.82.62 of philip.borms@telenet.be. 

Mogen wij hopen op een sportief en vooral fair hoogtepunt voor zowel ons als jullie vereniging. 

Met sportieve groeten namens het ganse Jeugdbestuur, 

 

         

 

 

 

 

 

 

Borms Philip       

Tornooiorganisator          
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REGLEMENT TORNOOI SCHOLIEREN U17 

6 april 2015 

1. Het tornooi wordt ingericht door K. Puurs Excelsior R.S.K. op maandag 6 april 2015 en heeft plaats op 

onze terreinen te Kerkhofstraat 1A, 2870 Puurs. Alle organisatiekosten vallen ten laste van de 

inrichtende club, de verplaatsingskosten voor de deelnemende clubs. 

2. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. Alle betwistingen of geschillen 

zullen aldus worden opgelost volgens het reglement van de K.B.V.B.   Bij twijfel beslist het inrichtend 

comité. 

3. De deelnemende ploegen worden verzocht om 30 minuten voor de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. 

Een niet gespeelde wedstrijd wegens forfait of te laat opdagen, wordt door de tegenpartij met 3-0 

gewonnen. 

4. Bij niet komen opdagen van een club, zal er steeds een boete worden aangerekend van 100€ per niet 

gespeelde wedstrijd. 

5. De ploegverantwoordelijke vult op het secretariaat het scheidsrechtersblad in met de spelersnamen. 

6. Mochten er op het laatste moment wijzigingen plaatsvinden aan de kalender, zal men dit ook op het 

secretariaat aan de afgevaardigden meedelen 

7. Mochten er op het laatste moment wijzigingen plaatsvinden aan de kalender, zal men dit ook op het 

secretariaat aan de afgevaardigden meedelen. 

8. Er wordt gespeeld 11 tegen 11, daardoor mogen per ploeg 15 spelers op het wedstrijdblad staan. Alle 

deelnemende spelers dienen aangesloten te zijn bij de K.B.V.B. Het opstellen van gastspelers is 

toegestaan mits akkoord van de afstand doende club. Alleen de identiteitskaart geldt als bewijs. 

9. De U17-ploegen zijn onderverdeeld in 3 groepen. Elke ploeg zal 2 kwalificatiewedstrijden spelen van 2 

maal 20’. Na elke kwalificatiewedstrijd worden er 3 penalty’s gegeven. 

10.  Er wordt een klassement opgemaakt per reeks volgens volgende puntenverdeling: 

 Per gewonnen wedstrijd  = 3 punten 

 Per gelijkspel  = 1 punt 

 Per verloren wedstrijd  = 0 punten 

 Bij gelijkheid van punten zal er gekeken worden naar: 

 Aantal gewonnen wedstrijden  

 Aantal gescoorde doelpunten  

 Aantal doelpunten tegen 

 Aantal gescoorde penalty’s 

 Aantal penalty’s tegen 

 Indien alle bovenvermelde criteria gelijk zijn, zal er geloot worden. 

Aan de hand van het klassement zullen er finaleplaatsen gespeeld worden. De wedstrijdduur van deze 

finalewedstrijden bedraagt 2 maal 20’. De winnaar van het duel tussen de eerste van elke reeks mag de 

wisselbeker in ontvangst nemen. De eerste die 3 overwinningen behaald in een tijdspanne van 5 jaar, 

wordt de eigenaar van deze mooie beker. Alle winnaars worden gemarkeerd op de beker. 

11. Mocht Uw club meerdere ploegen afgevaardigd hebben, is het niet toegestaan om spelers van de ene 

ploeg naar de andere te laten verschuiven. Bij overtreding verliest de ploeg haar wedstrijd met 3-0. 
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12. Gele en rode kaart(en): Wanneer een speler een gele kaart krijgt, moet deze het terrein niet verlaten. 

Wanneer een speler een rode kaart krijgt, moet hij het veld verlaten – mag niet vervangen worden en 

mag niet verder aan het tornooi deelnemen. 

13. Iedere club dient zelf voor oefenballen te zorgen. 

14. De ploeg die als eerste vermeld staat voor een wedstrijd, wordt als thuisploeg aanzien en bijgevolg dient 

deze zich aan te passen met hun uitrusting (2 verschillende uitrustingen meebrengen is dus 

noodzakelijk). 

15. Bij slechte weersomstandigheden kan er door het organisatiecomité beslist worden tot inkorting van 

wedstrijden of zelfs aflasten van wedstrijden. 

16. Na de laatste wedstrijd zal men zo vlug mogelijk aan de prijsuitreiking beginnen. 

17. Eventuele klachten of gebreken kunnen steeds op het secretariaat gemeld worden. De club is echter niet 

verantwoordelijke voor diefstallen, zodat het niet aangeraden is waardevolle zaken in de 

kleedkamers/vrachtwagen te laten rond slingeren. 

18. Waterbedeling op het secretariaat: u krijgt 2 flessen bij aanvang, onbeperkt nieuwe flessen bij teruggave 

van de lege flessen met stop. 

19. Het deelnemen aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement. 

 

We wensen iedereen veel succes en sportieve hoogtepunten, namens het ganse Jeugdbestuur, 

 

 

 

Philip Borms 

Jeugdvoorzitter / tornooiorganisator 
 


