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Algemeen
1) Het tornooi wordt ingericht door Bodegem Kapelle United VZW en heeft plaats op de terreinen
gelegen te Sint Ulriks Kapelle, Lumbeekstraat 75. Tijdens het tornooi is er een doorlopende
telefoonservice op het nummer 0495/58.96.57 of 02/452.46.99.
2) Het deelnemen aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement.
3) Het reglement van de K.B.V.B. is integraal van toepassing, behoudens de uitzonderingen in dit
tornooireglement vermeld.
4) Het tornooi is dit jaar voorbehouden aan de categorieën U8, U9, U10 en U11. De spelers moeten
aangesloten zijn bij de K.B.V.B. en in het bezit zijn van een volgens de K.B.V.B. geldend
identiteitsbewijs.
5) Een ploeg die forfait geeft voor een wedstrijd, wordt een boete van 75 euro opgelegd per niet
gespeelde wedstrijd en verliest de wedstrijd met 3-0. Indien een ingeschreven ploeg verzuimt aan het
tornooi deel te nemen, wordt een annulatieboete van 250 euro opgelegd die dient betaald te worden
aan de inrichters van het tornooi. De inning ervan gebeurt via de KBVB.
6) Elke deelnemende ploeg meldt zicht ten laatste een half uur voor de eerste wedstrijd aan op het
secretariaat. Het wedstrijdblad moet 15 minuten voor de aftrap ingevuld zijn en in het secretariaat
worden overhandigd. Ten laatste 5 minuten voor de aftrap moet elke ploeg zich aan de ingang van
het terrein aanbieden bij de scheidsrechter, ter controle van de identiteit, ouderdom en uitrusting.
7) Het synthetisch terrein mag niet betreden worden met metalen noppen. Wees ervan bewust dat de
organisatie bij calamiteiten het vooropgestelde speelplan (en dus ook het toegewezen terrein) kan
wijzigen. Wees dus steeds voorbereid dat wedstrijden kunnen plaatsvinden op het synthetisch
terrein.
8) Elke ploeg dient te beschikken over 2 stellen truien van verschillende kleur. De uitploeg is deze die als
tweede aangeduid is op het wedstrijdschema van het tornooi en moet bij gelijke kleuren zijn
uitrusting aanpassen. De ploegen van Bodegem Kapelle United spelen echter steeds in de eigen
clubkleuren: rood en zwart.
9) Elke ploeg dient zich te voorzien van haar eigen oefenballen.
10) Het omkleden gebeurt in een toegewezen kleedkamer. Na omkleding worden de tassen verzameld in
een toegewezen opbergruimte. Indien er iets moet afgehaald worden uit de tassen, dan moet de
speler altijd vergezeld zijn van een clubafgevaardigde. Het is verboden waardevolle zaken in de
opbergruimte achter te laten.

11) Bij aanvang van het tornooi krijgt elke ploeg twee flessen water. Er kunnen tijdens het tornooi extra
waterflessen opgehaald worden in het secretariaat, bij teruggave van een lege fles met dop. Voor de
prijsuitreiking worden de flessen teruggebracht door de afgevaardigde van de ploeg.
12) Bij de prijsuitreiking zullen alle ingeschreven spelers een medaille ontvangen. De eerste drie ploegen
van elke competitie zullen een beker in ontvangst mogen nemen. De prijsuitreiking zal ter plaatse
gebeuren.
13) Bodegem Kapelle United VZW is verantwoordelijk voor de organisatie van het tornooi. Bij eventuele
incidenten kunnen de deelnemende clubs verantwoordelijk gesteld worden. De inrichtende club is
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen, verlies van kledij en uitrustingen. Geen
lokaal of kleedkamer zal worden afgesloten. Bodegem Kapelle United VZW biedt de clubs de
mogelijkheid om waardevolle voorwerpen in bewaring te geven in het secretariaat.
14) Door de inschrijving in dit tornooi verklaren de deelnemende clubs zich akkoord met de integrale
toepassing van dit reglement.
15) Voor alle bijkomende inlichtingen ivm dit tornooi, kunnen de deelnemende ploegen terecht bij :
Steve Van Der Taelen (0479/72.94.43) of via e-mail tornooi@bodegemkapelleunited.be

Wedstrijden en klassement
16) Elke deelnemende ploeg bij de U8 en U9 (5 tegen 5) mag maximaal 10 spelers inschrijven.
Elke deelnemende ploeg bij de U10 en U11 (8 tegen 8) mag maximaal 14 spelers inschrijven.
17) In de neutrale zone van het speelveld worden toegelaten :
a) de trainer van elke ploeg met een rode armband,
b) max. 2 afgevaardigden/begeleiders van elke ploeg met een armband in de clubkleuren,
c) de reservespelers. Bij opwarming aan de zijlijn dragen zij een andere kleur dan de veldspelers.
18) De duur van de wedstrijden is vastgelegd in het wedstrijdschema.
19) Om een strak schema te kunnen aanhouden zal elk begin- en eindsignaal gegeven worden via de
centrale geluidsinstallatie van het secretariaat. Het is echter de scheidsrechter die de wedstrijd
effectief start en beëindigt.
20) Er wordt een rangschikking gemaakt na de poulefase.
Bij het opmaken van het klassement wordt achtereenvolgens rekening gehouden met :
a) meest behaalde punten (winst = 3, gelijk = 1, verlies = 0)
b) meest positieve doelpuntensaldo over alle wedstrijden
c) meest gescoorde doelpunten over alle wedstrijden
d) onderling duel tussen de ploegen
e) meest positieve hoekschoppensaldo over alle wedstrijden
f) lottrekking
21) Bij gelijke stand na een finalewedstrijd, worden er per ploeg 3 penalty’s getrapt. Indien de stand nog
gelijk is, worden er verder penalty’s getrapt tot er een winnaar is (cfr. de reglementen van de Beker
van België).
22) De vervangingen mogen doorlopend gebeuren.
23) Bij alle reeksen is het voor de doelman verboden om de bal uit te trappen vanuit de handen.
24) Over betwistingen van gelijk welke aard zal worden onderhandeld door een overlegcomité
samengesteld uit de scheidsrechter, de ploegafgevaardigde van beide ploegen en de
tornooiverantwoordelijken. De tornooiverantwoordelijken nemen de uiteindelijke beslissing
waartegen geen beroep mogelijk is.

