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TORNOOIREGLEMENT - K. REET S.K.  

DEBUTANTJES  U6 

Donderdag 5 Mei 2016 

 
 

Het tornooi wordt ingericht door K. Reet S.K. (stamb.nr. 4423) in samenwerking met de andere 

deelnemende ploegen. Iedere ploeg staat in voor de eigen reiskosten.   

            

  

Mogen aan het tornooi deelnemen, alle spelers die volgens de K.B.V.B. in aanmerking komen 

voor de categorieën debutantjes (U6) .       

     

Het tornooi wordt betwist onder de reglementen van de K.B.V.B.  

          

De deelnemende ploegen zijn: zie lijst deelnemende ploegen. 

Door de vele toezeggingen hebben we het tornooi  opgesplitst in 2 reeksen  

 

De inrichtende club behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van 150 € voor 

het niet naleven van de inschrijving. 

 

Een ploeg die niet komt opdagen of te laat komt verliest de wedstrijd met 3-0.  

        

De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van  K. Reet S.K.  

    

De trekking voor het opstellen van het tornooi indeling gebeurt op een bestuursvergadering en 

het resultaat hiervan zal samen met dit reglement aan de deelnemende clubs verstuurd 

worden. 

 

De wedstrijden gaan door in orde van de bijgevoegde kalender. Bij het onbespeelbaar zijn of 

worden van één der terreinen zullen er strafschoppen genomen worden door spelers, 

aangeduid door de club of door de spelers die op het terrein stonden bij het stopzetten van 

de wedstrijd. 

 

 

De wedstrijden worden  5v5 gespeeld ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. 
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Er mogen per ploeg maximum 8 spelertjes op het tornooiblad staan dat 30 min. voor de eerste 

wedstrijd op het secretariaat wordt ingediend. 

 

Voor elk spelertje is op het einde van het tornooi een herinnering voorzien. 

 

De duurtijd van alle wedstrijden bedraagt : 

1 x 12,5min   

(5 matchen per ploeg)  

    

De thuisspelende ploeg op het wedstrijdschema moet van shirt veranderen indien de 

tegenstander in dezelfde kleur speelt of wanneer de scheidsrechter dit wenst.  

   

Elke deelnemende ploeg dient voor eigen oefenballen te zorgen. 

    

Sportieve geschillen op het terrein worden enkel en alleen door de scheidsrechter opgelost.

   

De inrichtende club K. Reet S.K. is voor de ganse duur van het tornooi verantwoordelijk 

tegenover de K.B.V.B.         

  

De inrichtende club is evenwel niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstallen of 

vervreemdingen tijdens het tornooi.        

   

Er worden geen clubwimpels uitgewisseld.  

       

 .Rangschikking wordt opgemaakt na het spelen van de groepsfase (4 wedstrijden)waarna de 

finalewedstrijden worden afgewerkt naargelang de behaalde plaats per groep. 

1. Meest behaalde punten 

2. Onderling duel 

3. Beste doelpuntensaldo 

4. Meest gescoorde doelpunten 

5. Loting 

 

 

.Ook is er een penaltytrofee voorzien welke wordt uitgereikt aan de ploeg met 

 

      1) de meest gescoorde penalty’s 

      2) de minst binnengelaten 

      3) loting. 

Belangrijk: Er worden strafschoppen per ploeg genomen na iedere wedstrijd en alleen de 

eerste 5 genomen strafschoppen komen in aanmerking voor deze beker .  

. 

 

De sluitingsplechtigheid met uitreiking van de trofeeën en de herinneringen zal zo vlug 

mogelijk plaatsvinden  na de laatste wedstrijden.   

 

Door deel te nemen aan het betrokken tornooi onderwerpen de ploegen zich aan dit 

      reglement 
 

 


