
TORNOOIREGLEMENT U7,U8 & 
PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 
 

 

 Wij wensen u hartelijk te danken voor uw inschrijving voor ons tornooi. Wij hopen dat wij, samen met 
u, erin slagen een voetbalfeest aan onze jonge spelertjes aan te bieden. 

 Mogen wij u daarom vragen om hiernavolgende richtlijnen aandachtig te lezen. Bij bijkomende vragen 
kunt u op de dag zelf steeds terecht bij de tornooileiding. 

Wij wensen u alvast veel succes en een sportieve dag toe ! 

REGLEMENT 

1. Het tornooi wordt georganiseerd door FC Passendale op maandag 22 april 2019 vanaf 9 uur 30. Alle 
wedstrijden worden gespeeld op het terrein van FC Passendale, in de Sterrestraat 3 
8980 Passendale. 

2. Gelieve 30 minuten voor aanvang eerste wedstrijd aanwezig te zijn en u aan te melden aan de 
wedstrijdtafel. 

3. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KBVB voor duiveltjes : 

             • Afmetingen terrein : 25 m x 35 m 

             • Afmetingen doelen: 5m x 2m 

             • Zowel U7 als U8 spelen met 5 spelers en  maximaal 3 vervangers. Het aantal vervangingen is 
doorlopend en onbeperkt. 

• De duur van elke wedstrijd bedraagt 15 minuten. 

• Gelieve 5 minuten voor aanvang van elke wedstrijd aanwezig te zijn aan het aangeduide veld. 

4. Op de speeldag (22 april 2019) spelen de U8 (geboortejaar 2011) in 2 reeksen van 5 ploegen en de U7 
(geboortejaar 2012) in 1 reeks van 5 ploegen. 

 

5. Toegekende punten : 4 punten voor een gewonnen wedstrijd, 2 punten voor een gelijkspel. 1 punt 
voor een verloren wedstrijd. Het klassement wordt in deze volgorde geïnterpreteerd : aantal behaalde 
punten, aantal gewonnen wedstrijden, doelpuntensaldo, aantal gescoorde doelpunten. Indien hierna 
nog een gelijke stand bestaat, wordt het onderling resultaat doorslaggevend. Indien er ook dan nog 
geen afscheiding bestaat, dan wordt de definitieve plaats toegekend door lottrekking in het bijzijn van 
een verantwoordelijke van de betrokken ploegen en een neutraal persoon. 



6. FC Passendale is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke speler, afgevaardigde en 
trainer dient door zijn eigen club verzekerd te zijn. 

7. Schade veroorzaakt aan de eigendommen van FC Passendale of aan derden zal worden vergoed door 
de persoon die de schade heeft veroorzaakt of door de club waarbij deze persoon desgevallend is 
aangesloten. 

8. Door hun deelname verklaren de deelnemende clubs zich akkoord met het reglement van het tornooi. 

9. Indien een ploeg forfait geeft, om welke reden dan ook, zal een boete van 125,00 € betaald worden 
door de forfait gevende ploeg aan FC Passendale, ongeacht de boetes die door de KBVB worden 
toegepast. Het is duidelijk dat een forfait het goede verloop van het tornooi in het gedrang brengt. 
Daarom vragen wij met aandrang op de aanwezigheid van alle ingeschreven ploegen. 

 

10. De toegangsprijs voor het tornooi bedraagt € 2 . De spelers krijgen gratis toegang tot het tornooi. De 
trainer en de afgevaardigde van iedere ploeg kunnen ook gratis binnen. 

11. Onvoorziene problemen van allerlei aard worden door de tornooileiding opgelost. Tegen hun 
beslissing is geen betwisting mogelijk. 

12. Er wordt gerekend op de fair-play van de spelers en in het bijzonder op die van de afgevaardigden, 
de trainers, de supporters en de sympathisanten teneinde het tornooi in alle sportiviteit en in een 
vriendschappelijke sfeer te laten verlopen. 

Deelnemen is belangrijker dan winnen. Laat het voetbal in de eerste plaats een spel zijn dat in de 
categorie van de duiveltjes nog volledig moet aangeleerd worden. Wees daarom aanmoedigend en 
constructief. 



Speelschema: 

U8 Reeks 1 

 

 

U8 Reeks 2 

 

 



U7 reeks 1 

 

 



Terreinindeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


