
TORNOOIREGLEMENT  
 
 
Artikel 1  
Het tornooi wordt gespeeld op de terreinen van KSW Oudenburg gelegen  Ter Beke, Bekestraat  16B  in 8460 
Oudenburg op zaterdag 2018 met ploegen U7 tem U17 . 
 
Artikel 2  
Iedere deelnemende ploeg dient alle wedstrijden te betwisten, FUN in het voetbal is hier het belangrijkste aspect. Bij 
forfait van een ploeg wordt dit doorgegeven aan de KBVB . 
De wedstrijden worden gespeeld conform het schema aan jullie doorgestuurd.  
 
Artikel 3  
Iedere ploeg mag  het maximum aantal  spelers  op het scheidsrechtersblad invullen zoals bij vriendschappelijke 
wedstrijden bij de KBVB is vastgesteld. De wedstrijden worden betwist conform de reglementen van de K.B.V.B. 
welke voor het seizoen 2018-2019 van  
toepassing zijn.  
 
Artikel 4  
Wedstrijdduur  : zie schema in bijlage. 
 
Artikel 5 
Elke ploeg moet een half uur voor de aanvang van zijn eerste wedstrijd aanwezig zijn . De afgevaardigde heeft alle 
identiteitskaarten van de spelers mee en vult voor de aanvang van de wedstrijd een wedstrijdblad in. 
In de kleedkamers en de gang van de sporthal is het aanhebben van voetbalschoenen ABSOLUUT VERBODEN 
!!! 
Iedere ploeg moet op het veld aanwezig zijn op het voorziene startuur van de wedstrijd , zo niet kan de wedstrijd met 
3-0 verloren worden. 
 
Artikel 6  
Overwinning : 3 punten 
Gelijkspel MET doelpunten : 2 punten 
Scoreloos gelijkspel : 1 punt 
Verlies : 0 punten 
Bij de tornooiformule met 4 ploegen van U8 tem U17 speelt iedere ploeg 1 wedstrijd tegen elkaar .  De 
eindrangschikking wordt ,  na de drie wedstrijden ,  in volgende volgorde  bepaald : 

1)  Hoogst aantal punten  
2)  Hoogst aantal gewonnen wedstrijden 
3)  Onderlinge uitslag 
4)  Beste doelsaldo 
5)  Meest gemaakte doelpunten 

        6)     Lottrekking 
Bij de U11 wordt er door de drie ploegen telkens 2x tegen elkaar gespeeld . Ook hier wordt de eindrangschikking op 
dezelfde manier bepaald. 
 
Artikel 7  
Elke speler die in de loop van het tornooi tijdens eenzelfde wedstrijd twee waarschuwingen krijgt, wordt uitgesloten 
voor de wedstrijd waarin hij ze krijgt . 
Elke speler die rechtstreeks uitgesloten wordt, wordt uitgesloten voor het verdere verloop van die bepaalde wedstrijd. 
Een spelers kan na ernstige overtreding van de spelregels of fair play en na consultatie van de scheidsrechter door de 
tornooiorganisatie uitgesloten worden voor de rest van het tornooi. 
Voor de deelnemende clubs betekent dit tevens dat zij zullen instaan voor het gedrag van spelers en afgevaardigden op 
en rond het terrein t.o.v. scheidsrechters en tegenstrevers. 
 
Artikel 8  
Tijdens de wedstrijden van het tornooi mogen de spelers vrij vervangen worden zoals bepaald door de reglementen van 
de KBVB. 
Ook voor de categorieën U15 en U17 mag er vrij vervangen worden. 
 
Artikel 9  
Iedere ploeg dient voor minstens twee stellen truien  van verschillende kleur (of hesjes in andere kleur) te 
zorgen. De eerst uitgelote ploeg treedt aan als thuisploeg en is gehouden zijn uitrusting aan te passen aan de bezoekers 
! 



Iedere ploeg wordt gevraagd eigen opwarmingsballen mee te brengen en deze keurig te merken ; KWSO is niet 
verantwoordelijk voor eventueel verlies van  ballen. 
Bij aanmelden voor het tornooi krijgt iedere ploeg 1 fles water mee. Bij terugbrengen van de lege fles kan er een 
nieuwe verkregen worden.  
Er wordt gevraagd aan de ploegen die hun laatste match om 11u spelen om onmiddellijk te gaan douchen om 
kleedkamers vrij te maken voor de ploegen die ’s namiddags spelen. 
 
Artikel 10 
Het tornooi wordt geleid door scheidsrechters welke bij KWS Oudenburg of de K.B.V.B. zijn aangesloten.  
 
Artikel 11 
De tornooileiding beslist bij geschillen welke zich zouden voordoen en waarvoor het  
reglement geen oplossing voorziet.  
De spelers zijn verzekerd bij de K.B.V.B. In geval van ongeval tijdens de wedstrijd dient een ongevalaangifte 
gevraagd te worden op het secretariaat van het tornooi.  
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor andere ongevallen. De inrichters zijn evenmin aansprakelijk voor 
verdwijningen van sporttassen en sportgerief. Deze dienen in bewaring genomen te worden door de afgevaardigde van 
de ploeg.  
 
 
 

    

 Complex A TERREIN1  
 VELD2 : U8 UUR  
 kwsoB-Gistel 1400-1420  
 kwsoA-Dbeveren 1430-1450  
 winnaarW1- verliezerW2 1500-1520  
 winnaarW2- verliezerW1 1530-1550  
 verliezer W1-verliezerW2 1600-1620  
 winnaarW1- winnaarW2 1630-1650  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


