
  Reglement 1 mei-tornooi 2015 VC Rijmenam 

 

Artikel 1 : Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van VC Rijmenam volgens de    

reglementen van de KBVB en zijn dus gedekt door de verzekering van de KBVB. 

Artikel 2 :  De spelerskernen van de deelnemende ploegen mogen maximaal uit onderstaand aantal 

spelers bestaan : 

- U6, U7, U8 en U9 : 8 spelers  (format 5 v 5) 

- U10, U11 en U13 : 12 spelers  (format 8 v 8) 

- U15 en U17 : 16 spelers   (format 11 v 11) 

 

De U6 spelen 5 v 5 als voorbereiding voor het volgende seizoen. 

 

Vliegende vervangingen zijn toegelaten in alle reeksen. 

 

Artikel 3 :  Deelname aan het tornooi is slechts toegelaten voor spelers die voldoen aan de kwalificaties 

voor hun leeftijdscategorie. Spelers die desgevallend een afwijking hiervan hebben bekomen bij de 

KBVB, moeten hiervan het schriftelijk bewijs kunnen voorleggen.  Ploegen die testspelers wensen op 

te stellen die bij een andere club zijn aangesloten, moeten het schriftelijk akkoord van de club waar 

deze speler is aangesloten, kunnen voorleggen. 

 

Artikel 4 : Iedere deelnemende speler moet een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen. 

 

Artikel 5 : Alle betwistingen worden in eerste instantie door het organiserend comité beoordeeld, 

behalve feiten van de spelleiding en wangedrag van spelers waarvan verslag wordt gemaakt aan het 

PC Antwerpen. 

 

Artikel 6 : Een speler die met een rode kaart door de scheidsrechter van het veld wordt gestuurd, mag 

tijdens die wedstrijd niet vervangen worden en is uitgesloten voor de rest van het tornooi. 

 

Artikel 7 : De scheidsrechters worden door VC Rijmenam aangeduid. 

 

Artikel 8 : In de poulewedstrijden worden de punten als volgt toegekend : 

 

- Winst : 3 punten 

- Gelijkspel mét doelpunten : 2 punten 

- Gelijksspel zonder doelpunten : 1 punt 

- Verlies : 0 punten 

- In geval van forfait verliest de ploeg die forfait geeft elke wedstrijd waarop het forfait 

betrekking heeft met 3-0. 



Artikel 9 : Indien twee of meer ploegen zich na de voorronde gelijk plaatsen met een gelijk aantal 

wedstrijdpunten, zijn bij het opmaken van de rangschikking de volgende criteria van toepassing in deze 

volgorde : 

1. Aantal gewonnen wedstrijden 

2. Onderling duel 

3. Aantal gescoorde doelpunten 

4. Aantal geïncasseerde doelpunten 

5. Lottrekking 

 

Bij het tornooi U6 wordt er geen rangschikking opgemaakt. 

 

Bij het tornooi U7 wordt er na de 4 poulewedstrijden een eindrangschikking per poule opgemaakt en 

worden er geen finalewedstrijden gespeeld. 

 

Artikel 10 : Na iedere wedstrijd in de poulefase, zullen er bij de U7, U8, U9, U10 en U11 5 strafschoppen 

per ploeg worden genomen voor de penaltybeker. De strafschoppen dienen telkens genomen te 

worden door 5 verschillende spelers.  

Bij de U6 trappen alle spelers een strafschop. 

Bij de U13, U15 en U17 worden er geen strafschoppen genomen. 

 

Artikel 11 : Na de finalewedstrijden worden er geen strafschoppen genomen, tenzij de wedstrijd 

eindigt op een gelijkspel. In dat geval neemt elke team afwisselend 3 strafschoppen. Indien de stand 

nog steeds gelijk is, neemt elk team afwisselend 1 strafschop tot er een winnaar is. 

 

Artikel 12 : In het wedstrijdschema wordt de eerst vermelde ploeg beschouwd als thuisploeg. Indien 

beide tegenstanders dezelfde kleuren hebben, zal de thuisploeg van kleur dienen te veranderen. 

 

Artikel 13 : Elke deelnemende ploeg moet zelf voorzien in opwarmingsballen. 

 

Artikel 14 : Per tornooidag beschikt elke ploeg over twee gratis toegangen (trainer + afgevaardigde) 

via aanmelding aan de inkom. De algemene inkomprijs bedraagt € 3,00. 

 

Artikel 15 : De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal of 

vandalisme die zich tijdens het tornooi zouden voordoen op het domein van VC Rijmenam. 

 

Artikel 16 : Het is de deelnemende clubs niet toegelaten tombolaloten of andere zaken van dergelijke 

aard te verkopen tijdens het tornooi. Dit recht is voorbehouden aan VC Rijmenam. 

 

Artikel 17 : Door deelname aan het tornooi bevestigen de clubs dat ze kennis hebben genomen van dit 

reglement en er volledig mee akkoord gaan. 

 

Artikel 18 : Een ploeg die forfait geeft voor het tornooi, betaalt een boete van € 250 aan VC Rijmenam 

via de rekening-courant bij de KBVB. 

 

 

 

 


