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Marke, 7 april 2019

Beste sportvrienden,

We heten jullie van harte welkom op ons jaarlijkse paastornooi van
maandagvoormiddag 22 april 2019 en danken jullie van harte voor jullie deelname.
In deze brochure vinden jullie de nodige info.
We verwachten dat elke ploeg een half uur voor hun eerste wedstrijd aanwezig is.
Hier vinden jullie het resultaat van de trekking. De spelerslijst die jullie dienen af te
geven vóór de eerste wedstrijd van jullie team, vinden jullie in Word-formaat in een
andere bijlage. Gelieve de contactgegevens van trainer en/of afgevaardigde te
vermelden op deze lijst. Alle wedstrijden worden op ons nieuw kunstgrasveld
gespeeld. Graag hier rekening mee houden. IJzeren noppen zijn dus niet toegelaten
en het veld moet met propere schoenen betreden worden !
Wij hopen op een sportief en hoogstaand tornooi, waarbij respect voor de
tegenstander en scheidsrechter hoog in het vaandel staan.
Veel succes,

Het jeugdbestuur KFC MARKE

Uurschema
•
•

•
•
•

vanaf 8.30u : onthaal (indienen spelerslijsten, ophalen water, bonnetjes …)
aan het tornooisecretariaat
9.00u : start poulewedstrijden. Er zijn 2 poules van 4 ploegen. Elke ploeg
speelt 3 poulewedstrijden van 2x10 minuten. Na de poulewedstrijden wordt
een klassement opgemaakt en op basis daarvan speelt elke ploeg dan nog een
plaatsingswedstrijd
12.00u : plaatsingswedstrijden plaats 5 – 8
12.30u : plaatsingswedstrijden plaats 1 – 4
13.00u : einde tornooi

Wedstrijdschema
Deelnemende ploegen
Club
KFC Marke
R. Dottignies Sport
Dosko Beveren
KdNS Heule
Zulte-Waregem
KFC Lendelede
FC Gullegem
K. St-E. Winkel Sport

Stamnr
2255
1619
4334
4609
5381
4827
9512
4408

Clubkleuren
groen-zwart
geel-blauw
groen-wit
groen-groen
rood-groen
groen-wit
rood-wit
rood-zwart

Poule
Groep A
Groep A
Groep A
Groep A
Groep B
Groep B
Groep B
Groep B

Wedstrijdschema (alle wedstrijden duren 2x10 minuten – onmiddellijk wisselen van kant)
GR. A terrein kant sporthal
09.00u
09.30u

GR. B terrein kant kantine

KFC Marke - Dosko Beveren
KdNS Heule - R. Dottignies

FC Gullegem - KFC Lendelede
Zulte Waregem - Winkel Sport

10.00u

Dosko Beveren - KdNS Heule

KFC Lendelede - Zulte Waregem

10.30u

R. Dottignies - KFC Marke

Winkel Sport - FC Gullegem

11.00u

Dosko Beveren - R. Dottignies

KFC Lendelede - Winkel Sport

11.30u

KFC Marke - KdNS Heule

FC Gullegem - Zulte Waregem

Rangschikking (zie reglement punt 4 voor opmaak)
1
2
3
4

A1

. B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

terrein kant sporthal

terrein kant kantine

12.00u

A4 - B4

B3 - A3

12.30u

A2 - B2

B1 - A1

Tornooireglement en afspraken
1. Spelers
•

Als toegelaten spelers gelden de regels van de K.B.V.B.

•

Tornooiblad (aparte bijlage) met maximum 12 spelers, dient voor de aanvang van de
eerste wedstrijd ingediend te worden op het tornooisecretariaat

•

ook (Kids-)ID’s worden afgegeven

•

alle spelers en begeleiders (max. 3) krijgen gratis toegang tot het tornooi

2. Afspraken rond materiaal, opwarmen e.d. …
•

Elke ploeg zorgt voor eigen oefenballen.

•

Elke ploeg zorgt voor een tweede uitrusting. Bij gelijke kleuren wisselt de
“thuis”ploeg (eerst vermeld in wedstrijdschema) van kleuren.

•

Water is doorlopend te verkrijgen. Elke ploeg krijgt 2 flessen. Deze kunnen worden
gevuld aan onze waterfontein aan het tornooisecretariaat

•

Er zijn drankjes voorzien voor alle spelers. Ook deze krijg je bij het secretariaat.

3. Wedstrijd
•

Elke wedstrijd duurt 2 x 10 minuten, met 2 minuten pauze aan het rustsignaal om van
kant te wisselen.
Enkel de finale wordt gespeeld naar 2 x 15 minuten, met 5 minuten pauze tussen de
twee helften

•

Tijdens de wedstrijd mag doorlopend worden vervangen. Een vervanging gebeurt na
toestemming van de scheidsrechter.

•

Een ploeg die uit eigen beweging het terrein vroegtijdig verlaat, verliest die wedstrijd
met 5-0

•

Een speler die een gele kaart krijgt, wordt voor de rest van de wedstrijd vervangen

•

Een speler die een rode kaart krijgt, mag de rest van het tornooi niet meer
aantreden. Hij/zij mag die wedstrijd ook niet meer vervangen worden.

•

het inrichtend comité beslist over onvoorziene omstandigheden

•

klachten tegen het inrichtend comité of tegen de spelleiding kunnen enkel
beoordeeld worden door de bevoegde diensten van de K.B.V.B.

4. Criteria klassement poules
•

De puntenverdeling bij elke wedstrijd is als volgt :
winst : 3 punten
gelijkspel : 1 punt
verlies : 0 punten

•

Na de poulewedstrijden wordt een klassement opgemaakt. Wanneer er een gelijk
aantal punten is, worden de volgende criteria gehanteerd om het klassement verder
te bepalen :
1. grootste aantal gewonnen wedstrijden
2. grootste aantal gescoorde doelpunten
3. kleinste aantal tegendoelpunten
4. het lot

5. Plaatsingswedstrijden
(zie wedstrijdschema)
Wanneer één van deze wedstrijden na de reguliere speeltijd op een gelijkspel eindigt,
worden onmiddellijk 3 strafschoppen genomen.
•

elke ploeg stelt 3 spelers aan die samen met de trainer in het midden van het veld
gaan staan.

•

de andere spelers blijven in de neutrale zone

•

de thuisploeg start de penaltyreeks

•

als de stand na 3 strafschoppen nog steeds onbeslist is, wordt er door elke ploeg 1
nieuwe speler gevraagd om een strafschop te trappen tot er een beslissing valt
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KLEEDKAMERS OMNISPORTZAAL
→ onthaal en tornooisecretariaat (water, bonnetjes, drankjes, spelerslijsten …)
→ waterfontein
→ 4 kleedkamers

2

→ entrée
→ hamburgers
→boules, éclairs

3
2

ENIGE TOEGANGSPOORT TOT HET TERREIN
!! SCHOENENCONTROLE !!

