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K.V.C.DOSKO BEVEREN

TORNOOI : HUBERT DEWITTE

PRÉMINIEMENTORNOOI 2007-2008

ZATERDAG 31 MAART 2018

INLICHTINGEN



1.Dosko Beveren organiseert zijn tornooi onder de benaming:

2.Het tornooi gaat door op zaterdag 31 maart 2018
3.inzet van het tornooi:trofee aan de winnaars en aandenken aan de spelers van iedere ploeg.

4.Deelnemende ploegen:

1.Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de inrichtende club.
2.De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club.
3.De wedstrijden:alle wedstrijden worden gespeeld op terrein 1 en 2 van Dosko Beveren.(Fin.ter.1)
   Duur:U11 -> 2 x 10 min.
4.Men speelt één wedstrijd.Indien men deze wint speelt men voor de eerste 4
plaatsen.Bij verlies speelt men voor de laatste 4 plaatsen.Zodoende zal ieder ploeg in totaal 
3 wedstrijden spelen.
5.Indien er bij preminiemen een gelijkspel is geeft elke ploeg 3 strafschoppen.Indien de stand 
dan nog gelijk is geeft iedere ploeg één strafschop tot er een winnaar is.

Terrein 1A Terrein 1B
13.00 uur Dosko A-Lichtervelde (1) Ardooie - Bissegem (2)
13.30 uur De Ruiter - Gits(3) Dosko B - Club Roeselare (4)
14.00 uur (A)Verliezer (1)-(2)  (B)Verliezer (3)-(4)
14.30 uur (C)Winnaar (1)-(2) (D)Winnaar (3)-(4)
15.00 uur Verliezer (A)-(B) Winnaar (A)-(B)
15.30 uur Verliezer (C)-(D)

6 Club Roeselare
7 KSV De Ruiter

1 Dosko Beveren A

3 KVC Ardooie

1 Dosko Beveren 

REGLEMENTEN PRÉMINIEMEN  U11

PREMINIEMEN 2007 (U11) PREMINIEMEN 2008 (U10)

REGLEMENTEN PRÉMINIEMENTORNOOI

TORNOOI : HUBERT DEWITTE

Wedstrijden 2007 (U11)

2 Club Roeselare
3 KVC Ardooie
4 KVP Gits
5 E Hooglede
6 Torhout KM
7 KSK Staden
8 KSV De Ruiter

2 KFC Lichtervelde

4 Dosko B
5 KVP Gits

8 KRC Bissegem

Finale 16 uur  terrein 1A



1.Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de inrichtende club.
2.De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club.
3.De wedstrijden:alle wedstrijden worden gespeeld op terrein 1 en 2 van Dosko Beveren.(Fin.ter.1)
   Duur:U10 -> 2 x 10 min.
4.Men speelt één wedstrijd.Indien men deze wint speelt men voor de eerste 4
plaatsen.Bij verlies speelt men voor de laatste 4 plaatsen.Zodoende zal ieder ploeg in totaal 
3 wedstrijden spelen.
5.Indien er bij preminiemen een gelijkspel is geeft elke ploeg 3 strafschoppen.Indien de stand 
dan nog gelijk is geeft iedere ploeg één strafschop tot er een winnaar is.

Terrein 2A Terrein 2B
13.00 uur Club Roeselare - De Ruiter (1) Dosko Beveren - Torhout KM (2)
13.30 uur Ardooie - Hooglede(3) Gits - Staden (4)
14.00 uur (A)Verliezer (1)-(2)  (B)Verliezer (3)-(4)
14.30 uur (C)Winnaar (1)-(2) (D)Winnaar (3)-(4)
15.00 uur Verliezer (A)-(B) Winnaar (A)-(B)
15.30 uur Verliezer (C)-(D) (terrein 1B)

6.Dosko Beveren is voor de ganse inrichting alleen verantwoordelijk bij de K.B.V.B.

7.De inkomsten van de organisatie en de wedstrijden komen volledig ten goede aan het 
bestuur van Dosko Beveren,dat instaat voor alle organisatiekosten.

8.Dosko Beveren wijst iedere verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke ongevallen.

9.De wedstrijden worden gespeeld 8 tegen 8 en max.3 wisselspelers.Doorlopende vervangingen
zijn toegestaan.

10.De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of aangerichte schade.

11.Bij de opwarming voor de wedstrijden,dienen de ingeschreven ploegen gebruik te maken van
hun eigen oefenballen.

12.De uitreiking van de aandenkens gebeurt onmiddellijk na de laatste wedstrijd.

13.De deelnemende clubs wordt gevraagd ten minste 30 min. voor de aanvang der wedstrijden 
aanwezig te zijn en zich aan te melden op het secretariaat.

REGLEMENTEN PRÉMINIEMEN  U10

De ganse namiddag zijn er hot-dogs te verkrijgen in de kantine.

Finale 16 uur  terrein 1B

Wedstrijden 2008 (U10)


