
 
 
Reglement per categorie  (Bijlage tot artikel 10 van het Algemeen Tornooireglement). 
 
 

DUIVELTJES U9 

 
 
1° Deelnemende ploegen : 12 – ingedeeld in 1 reeks.  

1. KV BONHEIDEN A 
2. SK SINT AMANDS 
3. SCHELLE SPORT 
4. HEFFEN SK 
5. BACWALDE 
6. BORGT HUMBEEK 
7. KV BONHEIDEN B 
8. TERVUREN-DUISBURG 
9. FC BLAASVELD 
10. SV GRASHEIDE 
11. KFC WERCHTER 
12. KFC MUIZEN 

 
 
2° Wedstrijden :  Duur – 20 minuten zonder rust 
  De 12 deelnemende ploegen spelen elk 4 wedstrijden met klassement. 
  Winst 3 punten, Gelijk 2 punten, Verlies 1 punt. 
 Het team dat na afloop van deze 4 wedstrijden eerste eindigt in de rangschikking, wint het 

tornooi. 
 Bij gelijkheid van punten zal de volgorde van het klassement als volgt worden bepaald : 

a) doelsaldo 
b) meest gescoorde doelpunten 
c) minst toegestane tegendoelpunten. 
d) meest gelukte strafschoppen. – zie rubriek 3 - Penaltytrofee 
e) Minst toegestane strafschoppen – zie rubriek 3 - Penaltytrofee 

 
Indien blijkt dat, na nazicht van de rubrieken a – b – c en d, nog enkele teams gelijk eindigen zal 
enkel voor de tornooiwinst overgegaan worden tot het nemen van strafschoppen tussen de 
betrokken teams, conform de reglementen van de  K.B.V.B. 
Voor de overige plaatsen beslist het lot (toss). 
 

3° Penaltytofee : Na elke wedstrijd worden er door elk team 5 strafschoppen genomen. 
 De ploeg die, na afloop van de vier wedstrijden, het meest aantal keer heeft gescoord wordt 

winnaar van een prachtige penaltybokaal. 
Bij een eventuele gelijke stand is de ploeg die het minst strafschoppen heeft toegestaan de 
winnaar.  
 

4° AANDUIDING DER KLEEDKAMERS 
  Kleedkamer 1 :   KV BONHEIDEN A – KV BONHEIDEN B 
  Kleedkamer 2 :  KFC WERCHTER – HEFFEN SK 
  Kleedkamer 3 :  TERVUREN DUISBURG – BORGT HUMBEEK 
  Kleedkamer 4 :  BACWALDE -  SV GRASHEIDE 
  Kleedkamer 5 :  SCHELLE SPORT   
  Kleedkamer 6 :  FC BLAASVELD  

Kleedkamer 7 :  SINT AMANDS   
Kleedkamer 8 :  KFC MUIZEN 

 
5° Iedere ploeg mag acht spelertjes opstellen gedurende het tornooi. 
 Hun namen en geboortedata dienen vermeld op de hierbij gevoegde spelerslijst. 
 Er worden door de organisatoren 8 medailles per team voorzien. 
     


