
 

Lentetornooi Eendracht 
Buggenhout 

 
 
 

Voorafgaande bepaling 
Door hun inschrijving, verbinden alle deelnemende clubs zich ertoe onderhavig reglement strikt na te 
leven. 
 
 

Algemene bepalingen 
1. Het Lentetornooi van Eendracht Buggenhout (5861) vindt plaats op de terreinen van de club De 

Pit  Platteput 8 - 9255 Buggenhout, naast de sporthal.  
 

2. De toegangsprijs bedraagt 3 €. Voor de trainers en de afgevaardigden alsook voor de spelers en 
de kinderen jonger dan 12 jaar is de toegang gratis. Elke ingeschreven ploeg krijgt hiertoe 2 
vrijkaarten bij de ingang voor haar technische staf.  
 

3. De afgevaardigden van de deelnemende ploegen dienen zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang 
van hun eerste wedstrijd te melden op het secretariaat. 
Elke deelnemende club mag 8 spelers (U6-U7-U8-U9) 5x5, 12 spelers (U10-U11-U12-U13) 8x8, 
15 spelers U15 11x11, 1 trainer en 1 afgevaardigde per ploeg voor het ganse tornooi inschrijven 
op het wedstrijdblad.  
 

4. De deelnemers brengen zelf oefenballen mee en dit voor het ganse tornooi. 
 

5. De inrichtende club stelt 2 flessen water ter beschikking van de deelnemende ploegen, bij het 
binnenbrengen van deze lege flessen worden nieuwe flessen ter beschikking gesteld.  
 

6. Sporttassen dienen op de daartoe voorziene plaats te worden opgeborgen, de inrichtende club 
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en/of verlies van waardevolle 
voorwerpen zoals GSM - Tablet - Laptop etc. 
 

7. De eerst genoemde ploeg in de wedstrijdkalender wordt beschouwd als thuisploeg. Wanneer de 
clubkleuren gelijk zijn, dient deze ploeg in een andere kleur aan te treden. De clubs worden dan 
ook verzocht zich te voorzien van een tweede stel truien. 
Eendracht Buggenhout speelt steeds in zijn eigen clubkleuren. 
 

8. Alle kwetsuren dienen onmiddellijk op het secretariaat gemeld te worden. 
 

9. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.  
 
De clubs worden verzocht alle voorzorgen te nemen om de waardevolle voorwerpen te vrijwaren. 
Eendracht Buggenhout is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal. 
 

10. Niet-deelname aan één van de wedstrijden van het tornooi heeft een boete van 50 € tot gevolg 
die, indien nodig, via de KBVB zal gevorderd worden. De organisatie zal desgevallend overgaan 
tot de noodzakelijke aanpassingen aan het wedstrijdschema. 
  

11. De prijsuitreiking vindt plaats meteen na de finalewedstrijden. Alle ploegen worden verondersteld 
hierbij aanwezig te zijn. 
 

12. De inrichtende club is gemachtigd de overtreders van het reglement en de aanbrengers van 
schade aan de installaties en tegenover derden om schadeloosstelling te verzoeken. 
 

13. Eventuele klachten dienen uiterlijk 15 minuten na afloop van een wedstrijd te worden 
geformuleerd. 
 

14. Elke niet in dit reglement voorziene situatie wordt ter plaatse beslecht door het organisatiecomité 
of geregeld volgens de voorzieningen van de KBVB. 



Wedstrijdreglement 
 

1. Tenzij specifiek anders bepaald in dit reglement, wordt er gespeeld volgens de spelregels en 
reglementen van de KBVB.  

 
2. Enkel spelers U15 die een officieel identiteitsbewijs met foto kunnen voorleggen, zoals bepaald in 

Art. 1421 van het bondsreglement, mogen aan de wedstrijden deelnemen. Inbreuken op deze 
regel kunnen na een klacht eventueel leiden tot een nederlaag met forfaitcijfers. 

 
3. Bij een gele kaart tijdens een wedstrijd, moet de speler die een gele kaart krijgt het speelveld 

verlaten. Deze speler mag wel vervangen worden en zal de rest van de wedstrijd geschorst 
blijven. Nadien mag hij het tornooi volmaken. 
Een rode kaart heeft de uitsluiting voor het ganse tornooi tot gevolg. 

 

4. Bij de wedstrijden 5v5 en 8v8 mag de keeper de bal niet uittrappen uit de handen, indien de 
doelman toch uittrapt zal de scheidsrechter affluiten en de desbetreffende doelman 
mag de uittrap hernemen op de manier bepaalt in ons wedstrijdreglement.. 
 

5. Bij de rangschikking, gelden volgend puntenstelsel: 
 

 3 punten voor een gewonnen wedstrijd 

 1 punt voor een gelijkspel 

 0 punten bij verlies 
 

6. De rangschikking wordt opgemaakt aan de hand van de volgende criteria: 
 

 hoogst aantal behaalde punten  

 meeste overwinningen  

 hoogste doelpuntensaldo  

 meest gescoorde doelpunten  

 resultaat van eventuele strafschoppen 

 loting 
 
7. Finalewedstrijden die na de voorziene spelduur op een gelijkspel eindigen, worden beslecht met 

een reeks van drie strafschoppen. Is de score dan nog gelijk, dan wordt de reeks voortgezet tot er 
een ploeg mist.  
 

8. Een nederlaag met forfaitcijfers is bepaald op 3-0 of 0-3, al naargelang het geval. 


