
Reglement ‘SpringstofCup’ KFC Hever

Algemene regels

 Het tornooi wordt ingericht door KFC Hever en heeft plaats op de terreinen 
aan de Slagveldweg 65 te Hever. Alle organisatiekosten vallen ten laste van KFC Hever.

 De inrichtende club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, 
beschadiging of diefstal van bezittingen van de deelnemende clubs of diens leden-
spelers 

3. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. Alle betwistingen 
of geschillen zullen worden opgelost volgens het reglement van de K.B.V.B. Bij twijfel 
beslist het inrichtend comité

4. Het tornooi wordt ingericht voor volgende categorieën:
 U6: spelertjes geboren na 01/01/2010
 U7: spelertjes geboren na 01/01/2009
 U8: spelertjes geboren na 01/01/2008
 U9: spelertjes geboren na 01/01/2007
 U11: spelertjes geboren na 01/01/2005
 U13: spelertjes geboren na 01/01/2003
 U15: spelertjes geboren na 01/01/2001

5. Maximum aantal spelers dat op wedstrijdblad ingevuld wordt is hetzelfde als wat van
toepassing is bij normale competitiewedstrijden, tenzij onderling anders 
afgesproken. Het opstellen van gastspelers is toegestaan mits akkoord van de afstand
doende club. Uitz.: U6 hier wordt er gespeeld in de formule 5 vs 5 en zijn dus 8 
spelers toegestaan op het wedstrijdblad.

6. Het is toegestaan om bij elke leeftijdscategorie max 2 spelers op te stellen die max. 1j
ouder zijn. 

7. Na ontvangst van dit reglement en bijgevoegd wedstrijdschema is er nog 
mogelijkheid tot uitschrijven tot en met 30/04/2016. Elke ploeg die daarna nog 
uitschrijft of niet komt opdagen zal beboet worden met een boete van 300 € ten 
voordele van de jeugd van KFC Hever. Uiteraard zal dit steeds op een menselijke 
manier benaderd worden.

8. Iedere ploeg meldt zich ten laatste een half uur voor aanvang van zijn eerste 
wedstrijd bij het secretariaat.

9. Een niet-gespeelde wedstrijd wegens forfait of te laat opdagen wordt door de 
tegenpartij gewonnen met 5 – 0.

10. Elke ploeg dient zijn eigen oefenballen mee te brengen en een stel reserve truitjes.
11. Ploegen die als thuisploeg staan aangegeven in de tornooikalender moeten hun 

uitrusting aanpassen indien de scheidsrechter dit nodig acht.



12. Na afloop van het tornooi wordt voor elk spelertje een aandenken aan het tornooi 
voorzien. De winnaar van de leeftijdscategorie ontvangt een prachtige beker. Er zal 
ook een trofee (in de vorm van een bal) voorzien zijn voor de ploeg met het meeste 
fair play per leeftijdscategorie. Dit zal bepaald worden door een score die de 
scheidsrechters geven na elke wedstrijd gebaseerd op het gedrag van de spelers, 
begeleiders en supporters. De overhandiging van de trofeeën vindt plaats meteen na 
de laatste wedstrijd van de betroffen leeftijdscategorie.

13. Kleedkamers worden u toegewezen bij aankomst, voetbalzakken en materiaal 
worden na ontkleding in een speciaal daartoe voorziene ruimte geplaatst.

14. Waterbedeling op het secretariaat: u krijgt 2 flessen bij aankomst. Nadien kan u 
flessen komen bijvragen indien u de lege flessen met stop terugbrengt.

15. Het deelnemen aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 
reglement.



Spelregels

 De rangschikking wordt per reeks opgemaakt in functie van het aantal punten,
aantal gewonnen wedstrijden, aantal gescoorde doelpunten, het doelpuntensaldo, 
onderling resultaat, loting.

 Puntenverdeling: volgens de regels van de KBVB

 Aantal spelers: volgens de regels van de KBVB

 Wissels gebeuren gelijkaardig aan het systeem tijdens de competitie.

 Een speler uitgesloten met een rode kaart, is niet verder toegelaten in het 
tornooi. Hij mag echter wel vervangen worden bij de volgende wedstrijd.

 Een speler bestraft met een gele kaart moet het terrein verlaten en mag 
vervangen worden. Hij mag tijdens de wedstrijd waarin hij zijn gele kaart kreeg echter
niet meer op het terrein komen. De volgende wedstrijd mag hij gewoon terug 
opgesteld worden.

 Indien de bal over de zijlijn is gegaan wordt deze door middel van een inworp 
terug in het spel gebracht.

 Bij aanvang van de wedstrijd en na elk doelpunt wordt de aftrap gegeven in 
het midden van het veld. De spelers dienen op zijn minst 5 meter afstand te nemen.

 Alle vrijschoppen zijn onrechtstreekse vrijschoppen. Bij een vrijschop moeten 
de tegenstrevers minstens 5 meter van de bal plaats nemen.

 Wanneer een fout begaan wordt binnen het doelgebied (fictieve zone 
met straal van 8 meter vanaf het midden van het doel) wordt de onrechtstreekse 
vrijschop genomen op 8 meter van de doellijn.



 De doelman mag de bal die een medespeler hem vrijwillig toespeelt 
niet met de hand spelen.

 Elke wedstrijd start en eindigt met een algemeen signaal.

 Het deelnemen aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke 
aanvaarding van het reglement.

Tornooischema:

DONDERDAG 5 MEI 2016







ZATERDAG 7 MEI 2016



OVERZICHT TERREINEN




	

