SVD KORTEMARK
PAASTORNOOI VOOR U15
DOSKO BEVEREN
SPERMALIE/MIDDELKERKE
SVD KORTEMARK
SK TORHOUT

MAANDAG 22 april 2019
09.00 UUR – 13.30 uur

SVD KORTEMARK
5935

PAASTORNOOI 2019
U15
REGLEMENT

1.

SVD Kortemark richt een tornooi in onder de naam “ Paastornooi” voorbehouden aan de categorie
U15

2.

Dit tornooi gaat door op Paasmaandag 22 april 2019

3.

Deelnemende ploegen zijn:

DOSKO BEVEREN
SPERMALIE/MIDDELKERKE
SVD KORTEMARK
SK TORHOUT

groen/wit -groen
geel/rood
geel/blauw
zwart/wit

4. Programma
Wedstrijden ( 2 x 15 min )
09.00 uur

SVD KORTEMARK- SK TORHOUT

09.45 uur

DOSKO BEVEREN - SPERMALIE/MIDDELKERKE

10.30 UUR

SK TORHOUT – DOSKO BEVEREN

11.15 UUR

SPERMALIE/MIDDELKERKE – SVD KORTEMARK

12.00 UUR

SPERMALIE/MIDDELKERKE – SK TORHOUT

12.45 UUR

DOSKO BEVEREN- SVD KORTEMARK

5. Het klassement wordt als volgt opgemaakt.
winnaar wedstrijd :
gelijkspel maar winnaar met strafschoppen:
gelijkspel maar verliezer met strafschoppen:
verliezer wedstrijd :

2
2

2
2
2
2

4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

Het klassement wordt als volgt opgemaakt: aantal gewonnen punten, aantal gewonnen wedstrijden,
doelpuntensaldo, gemaakte doelpunten, tegendoelpunten, onderling duel, lottrekking.
6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. Alle deelnemende clubs ontvangen
een afschrift dat aan het PC West-Vlaanderen werd voorgelegd.
7. Een speler die door de scheidsrechter bestraft wordt met een rode kaart, wordt meteen uitgesloten voor
verder deelname aan het tornooi.
8. Bij gelijke stand worden er strafschoppen genomen om de winnaar aan te duiden, eerst elk drie, daarna tot
er een winnaar is.

9. Iedere clubafgevaardigde dient zich bij aankomst te melden aan het secretariaat voor ontvangst van de
gratis drank.
10. De onkosten van het tornooi zijn ten laste van SVD Kortemark maar de deelnemende clubs nemen de
verplaatsingskosten ten hunnen laste.
11. Iedere club brengt zijn eigen opwarmingsballen en reservekledij mee.
12. Enkel de clubafgevaardigde en de trainer mogen de kleedkamer, de gang en de neutrale zone betreden. Zij
zijn verantwoordelijk voor de orde en de netheid.
13.Alle spelers ontvangen een medaille.
14. Een ploeg die op de dag van het tornooi forfait geeft, wordt bestraft met een boete van 125 Euro .
15. U kan de ganse dag frietjes en frikadellen bekomen, alsook braadworsten.
16. Prijsuitreiking terrein 2 om 13u30
Inkom : 2 € per dag voor alle wedstrijden
3 vrijkaarten per ploeg
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Jeugdbestuur SVD Kortemark.

Tornooiblad - KBVB / Voetbal Vlaanderen

Organiserende club :
Stamnummer : ……….. Clubnaam: ……………………….….……

Tornooinummer: …….

Deelnemende club:
Stamnummer: …......… Clubnaam: ………………….……………… Categorie: ……………
Spelers, die deelnemen aan het tornooi:
Nummer Naam

Handtekening en naam van de clubafgevaardigde:

Voornaam

Geboortedatum

