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REGLEMENT    JEUGDTORNOOI    SK RAPID LEEST   
 

MINIEMEN  U 12 
 
 

1. Categorie spelers / aantal 
 

Spelers die gekwalificeerd waren om in het seizoen 2016-2017 deel te nemen aan 
wedstrijden van MINIEMEN U12  mogen deelnemen aan het tornooi. 
 
Er mogen maximum 11 verschillende spelers per ploeg deelnemen. 
 
 

2. Deelnemende clubs 
 

Ploeg    Kleuren  Stamnr.  
 

SK Rapid Leest    rood/blauw  3737 
KSV Bornem   geel-rood  0342 
Schelle Sport    geel-blauw  4926 
KFC Molenzonen Hallaar groen-rood  2982 
KVV Vosselaar  blauw-wit  2391 
R. Antwerp FC  rood-wit  0001 

  
 
 

3. Wedstrijden 
 

1 KVV Vosselaar – R. Antwerp FC 1 x 15’ 15.00 
2 KFC Molenzonen Hallaar – Schelle Sport 1 x 15’ 15.00 
3 SK Rapid Leest – KSV Bornem 1 x 15’ 15.00 
    
4 R. Antwerp FC – SK Rapid Leest 1 x 15’ 15.20 
5 KSV Bornem – KFC Molenzonen Hallaar 1 x 15’ 15.20 
6 Schelle Sport – KVV Vosselaar 1 x 15’ 15.20 
    
7 KVV Vosselaar – SK Rapid Leest 1 x 15’ 15.45 
8 KSV Bornem – Schelle Sport 1 x 15’ 15.45 
9 R. Antwerp FC – KFC Molenzonen Hallaar 1 x 15’ 15.45 
    

10 KFC Molenzonen Hallaar – SK Rapid Leest 1 x 15’ 16.05 
11 KSV Bornem – KVV Vosselaar 1 x 15’ 16.05 
12 Schelle Sport – R. Antwerp FC 1 x 15’ 16.05 
    
    
 PRIJSUITREIKING  :  16.30   
    
 
 
 
 
 
 



4. Klassement 
 
A. Wedstrijden 1 tot 12 
 
Elke ploeg speelt 4 wedstrijden waarna er een klassement wordt opgemaakt : de winnaar van 
een wedstrijd krijgt 3 punten, de verliezer 0 punten, bij gelijkspel krijgt elke ploeg 1 punt.  
De rangschikking wordt dan opgemaakt volgens het behaalde aantal punten. 
 
Bij gelijkheid van punten wordt die ploeg het eerst geplaatst volgens : 
 

1. de meest gescoorde doelpunten 
2. de minste tegendoelpunten 

 
Indien dan nog gelijk, beslist het lot. 
 
5. Vervangingen 
 
In elke wedstrijd mogen 3 spelers vervangen worden, dezelfde spelers mogen terug 
ingebracht worden. 
 
6. Scheidsrechters 
 
Eigen scheidsrechters. 
 
7. Scheidsrechtersbladen 
 
Deze worden door de inrichtende club aan het P.C. opgestuurd volgens de reglementen. 
 
8. Identiteitskaart 
 
Elke speler moet zijn bondspasje of ander identiteitsbewijs kunnen voorleggen. 
 
9. Forfait 
 
Elk forfait wordt beboet met 50 € per wedstrijd ten bate van de inrichtende club.  
De ploeg die forfait geeft, verliest de wedstrijd met 1-0. 
 
10.  Afgelasten van wedstrijden 
 
Ingeval één of meerdere wedstrijden zouden dienen afgelast te worden zal de inrichtende club 
met de betrokken ploegen overleg plegen om het tornooi in de meest gunstige zin af te 
werken, zo nodig door het nemen van strafschoppen of door lottrekking. 
 
11.  Verantwoordelijkheid 
 
De inrichters zijn verantwoordelijk voor de ganse organisatie. Bij incidenten kunnen de 
betrokken ploegen ook verantwoordelijk gesteld worden. 
 
12. Truien 
 
Iedere ploeg speelt normaal met zijn eigen clubkleuren. 
De thuisploeg (= de eerst aangeduide ploeg) moet echter een andere kleur gebruiken indien de 
bezoekers dezelfde clubkleuren hebben. 
 
 
 



13.  Trofeeën 
 
Elke deelnemer ontvangt een herinneringsmedaille. 
De winnende ploeg krijgt een trofee overhandigd. 
 
14. Gratis consumptie 
 
Een begeleider van elke ploeg wordt verzocht vóór aanvang van de wedstrijd een paar flessen 
water en een aantal bekertjes af te halen op het secretariaat, om te verbruiken tijdens de pauze 
van de wedstrijden. 
 
15. Oefenballen 
 
De inrichtende ploeg stelt geen oefenballen ter beschikking. Alle deelnemende ploegen 
worden dus verzocht eigen oefenballen mee te brengen. 
 
16. Prijsuitreiking 
 
De trofeeën en medailles worden onmiddellijk na de laatste wedstrijden uitgereikt. 
 
17. Inkom 
 
De inkomprijs bedraagt  € 3,00.   
 
Alle deelnemende ploegen krijgen dit reglement toegestuurd.  Voor de begeleiders liggen er 2 
gratis toegangskaarten klaar aan de inkom. 
 
18. Algemene reglementen 
 
Alle reglementen van de KBVB waarvan hiervoor niet wordt afgeweken, zijn van toepassing. 
 
19. Info 
 
Alle bijkomende inlichtingen inzake dit tornooi kunnen bekomen worden bij de 
tornooiverantwoordelijke Eddy Smets (0475/50 08 72).  
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