
 
 

Reglement jeugdtornooi 18 augustus 2018 
U7 - Debutantjes (geboren 2012 en later) 

Inrichtende club: K.F.C.Lichtervelde (4320) 
Deelnemende clubs: K Dosko Beveren (4334)  Club Roeselare (9360) 
    KSV Diksmuide (1972)  Torhout 1992 KM (0822)   
    KVC Ichtegem (5830)  KSKV Zwevezele (6039) 
    KSV Pittem (4400)   KFC Lichtervelde (4320)   
 
Op zaterdag 18 augustus 2018 wordt er gespeeld in 2 groepen van 4 en iedere ploeg speelt 3 
wedstrijden van 2 x10’ zonder rust. 
Na 3 wedstrijden wordt er per groep een klassement opgemaakt als volgt: 

1. meest aantal punten 
2. onderlinge wedstrijd (inbegrepen strafschoppen bij gelijkspel) . 

Tenslotte spelen de 1stes van iedere groep de finale. 
 
Bij gelijkspel: 3 strafschoppen, op het doel het dichtst bij de sporthal.  Er wordt getost en de 
winnaar kiest wie begint.  3 verschillende spelers nemen de strafschoppen.  Bij een gelijke 
stand na 3 strafschoppen wordt er verder getrapt tot 1 van de ploegen op voorsprong komt na 
evenveel strafschoppen.  Dezelfde ploeg begint de 2de reeks strafschoppen met andere spelers 
tot alle spelers (aantal = ploeg met minste spelers op het einde van de wedstrijd) getrapt 
hebben.  Pas dan herbeginnen met gelijk welke speler.  De winnaar krijgt 4 punten, bij een 
gelijkspel de winnaar met de strafschoppen 3 punten, de verliezer met de strafschoppen 2 
punten en tenslotte de verliezer van de wedstrijd 1 punt. 
 
 
1ste en 2de in het klassement krijgen een trofee + aandenken (max. 9 per ploeg).  De andere 
ploegen krijgen een aandenken (max. 9 per ploeg). 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB, wel systeem 5 tegen 5. 
Toeschouwers niet op het terrein maar achter de omheining. 
De scheidsrechters worden door de inrichters aangeduid. 
Het vertonen van de identiteitskaart of bondskaart is verplicht. 
Bijgevoegde aanwezigheidslijst (nieuw!) invullen en afgeven bij aankomst op het tornooi. 
Bij eventueel forfait van een ploeg dient een boete van €50 betaald te worden aan de 
inrichtende club K.F.C.Lichtervelde. 
Gebeurlijke geschillen worden door de inrichters beslecht. 
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen.  
Evenmin voor ongevallen buiten de wedstrijden. 
Alle deelnemende ploegen ontvangen een afschrift van dit reglement. 
 
 
 
Ter inlichting: 
- iedere ploeg dient zijn trainingsballen mee te brengen 
- houd rekening met een 2de stel truien van een andere kleur; bij gelijkheid wisselt de thuisploeg 
- voor spelers, trainer en afgevaardigden is er per tornooidag een gratis consumptie 
- gratis inkom, er is wel een tombola 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kleuren deelnemende ploegen: 
Groep A 
K Dosko Beveren  Groen-Wit   KSV Diksmuide Blauw-Blauw 
KVC Ichtegem  Geel-Blauw   KSV Pittem  Rood-Wit  
Club Roeselare  Wit/Zwart-Zwart  Torhout 1992 KM Groen-Zwart 
KSKV Zwevezele  Geel-Zwart   KFC Lichtervelde Wit-Blauw 
 
 
Kleedkamers:    
Voor alle ploegen T1.    
 
 
Wedstrijden: 
Zaterdag 18 augustus 2018    2 x 10 minuten zonder rust 
08u45  Terrein 2A K Dosko Beveren  tegen KVC Ichtegem  
08u45  Terrein 2B Club Roeselare  tegen KSKV Zwevezele 
09u15  Terrein 2A KSV Diksmuide  tegen KSV Pittem 
09u15  Terrein 2B KFC Lichtervelde  tegen Torhout 1992 KM 
09u45  Terrein 2A K Dosko Beveren  tegen Club Roeselare 
09u45  Terrein 2B KVC Ichtegem  tegen KSKV Zwevezele 
10u15  Terrein 2A KSV Diksmuide  tegen Torhout 1992 KM 
10u15  Terrein 2B KFC Lichtervelde  tegen KSV Pittem 
10u45  Terrein 2A K Dosko Beveren  tegen KSKV Zwevezele 
10u45  Terrein 2B KVC Ichtegem  tegen Club Roeselare 
11u15  Terrein 2A KSV Pittem   tegen Torhout 1992 KM 
11u15  Terrein 2B KFC Lichtervelde  tegen KSV Diksmuide 
11u45  Terrein 2A 1ste groep A   tegen 1ste groep B 
 




