
 

TORNOOIREGLEMENT 

DUIVELTJESTORNOOI KNVLH KEERBERGEN 

 

 

1. Het tornooi is een organisatie van KNVLH Keerbergen 

2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van Voetbalfederatie Vlaanderen 

http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/pdf/vfv/spelreglement_jeugdvoetb

al_2015-2016.pdf 

3. Ploegen dienen zich ten laatste 30 minuten voor aanvang op het tornooisecretariaat 

te melden. 

4. Indien een ploeg forfait geeft voor één of meerder wedstrijden zal een boete 

opgelegd worden. 

5. De wedstrijden voor U7 – U8 – U9 worden 5 tegen 5 gespeeld, er mogen 8 spelers 

per ploeg op het wedstrijdformulier ingeschreven worden. 

6. Het systeem van vliegende wissels wordt gehanteerd. Het aantal wissels is 

onbeperkt. 

7. Bij wedstrijden van 2x15min wordt er onmiddellijk van speelhelft gewisseld. 

8. Iedere ploeg zorgt voor opwarmingsballen. De organisatie zorgt voor wedstrijdballen. 

9. Iedere ploeg dient een 2e uitrusting of gekleurde hesjes bij zich te hebben. Indien 

beide ploegen in dezelfde kleuren aantreden wisselt de ploeg die als thuisploeg 

aantreedt van uitrusting. 

10. Bij aankomst ontvangt iedere afgevaardigde een fles water voor zijn/haar ploeg. Bij 

het terug inleveren van de lege fles kan een nieuwe bekomen worden. 

11. Bij aankomst wordt een kleedkamer toegewezen. Omwille van het beperkte aantal 

kleedkamers vragen wij u de tijd in de kleedkamer tot een minimum te beperken. 

12. Laat na het omkleden niets in de kleedkamer achter. Sportzakken kunnen op de u 

toegewezen plaats achter gelaten worden. 

13. Een klassement wordt louter opgemaakt voor het plezier. 

14. Er worden geen trofeeën of bekers uitgeraakt aan de “winnaars” 

15. Iedere deelnemer ontvangt een medaille. 

16. De prijsuitreiking vindt steeds plaats onmiddellijk na de laatste wedstrijd van de 

betreffende leeftijdscategorie 

17. De organiserende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, schade, of 

diefstal tijdens de duur van het tornooi. 

18. Door deelname aan het tornooi verklaart u zich akkoord met het reglement. 

Betwistingen, niet opgenomen in het reglement, zullen in eer geweten behandeld 

worden door de tornooileiding. 

19. Respecteer de regels van de fair-play! 
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