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ALGEMEEN REGLEMENT 

 

• Het jaarlijks zomertornooi wordt ingericht door Koninklijke Schelle Sport, stamnummer 
04926, en vindt plaats op de terreinen gelegen aan de Kapelstraat 140 te Schelle.  
 

• Het KBVB reglement is integraal van toepassing.  
 

• De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, beschadigingen, 
diefstal of verlies van voorwerpen die zich tijdens het tornooi kunnen voordoen. 

 

• Elke club ingeschreven voor dit tornooi verklaart zich akkoord met het reglement en 
wedstrijdschema zoals opgesteld door Schelle Sport.  
 

• Een deel van de wedstrijden wordt gespeeld op kunstgras (A-terrein). Hiervoor gelden 
specifieke gebruiksregels. Toegang kan enkel via de kleedkamers voor spelers en 
begeleiders. 
  

• Elke ploeg, regelmatig ingeschreven, die forfait geeft minder dan 7 dagen voor of tijdens 
het tornooi wordt beboet met 75 euro. De forfaituitslagen zijn bepaald op “3-0” of “0-3”. 

 

• De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club. Scheidsrechterlijke 
beslissingen kunnen niet worden aangevochten. 

 

• Organisatiekosten zijn ten laste van de club. Verplaatsingskosten zijn voor de 
deelnemende clubs. 

 

• Trainers en afgevaardigden zijn herkenbaar aan hun respectievelijke rode en 
witte/driekleur armband. Enkel zij worden, samen met de wisselspelers toegelaten in de 
neutrale zone.  

 

• De gratis toegang per ploeg is bepaald op max. 2 personen, zijnde trainer en 
afgevaardigde. De gratis toegang wordt per ingeschreven ploeg geregistreerd aan de 
ingang van het terrein. 

 

• Gelieve zich bij aankomst aan te melden aan de ingang van de kleedkamers, waar u 
ingelicht zal worden inzake gebruik van kleedkamers en opbergruimte. Waardevolle 
voorwerpen kunnen eventueel in een opbergtas in bewaring worden gegeven op het 
tornooisecretariaat. Eventuele schade berokkend aan de accommodatie zal verhaald 
worden op de verantwoordelijke ploeg. 

 

• De spelers die worden toegelaten op het tornooi zijn : U8 (2012), U9 (2011), U10 (2010), 
U11 (2009), U12 (2008), U13 (2007) en U15 (2005-2006). 
 

• Ten laatste 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd dient de ingevulde 
spelerslijst op het secretariaat te worden overhandigd. Elke deelnemende speler dient 
aangesloten te zijn bij de ingeschreven club of voetbalschool. Testspelers en spelers met 
medische- of leeftijdsdispensatie dienen hiervoor schriftelijke toelating te kunnen 
voorleggen (toelating club van aansluiting, dispensatiedocument KBVB of verklaring GC). 
 

• De eerst vermelde ploeg op het wedstrijdschema wordt beschouwd als de thuisspelende 
ploeg en past indien nodig de kleuren van de uitrusting aan. Alle deelnemende ploegen 
zorgen voor een reserve uitrusting (of hesjes) en eigen opwarmingsballen.  

 

• Wij vragen u om steeds orde en discipline te handhaven en de spelers te begeleiden op 
de terreinen en in de kleedkamers.  



 

• Elke ploeg wordt minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd verwacht op het 
terrein. Bij laattijdig aantreden krijgt de tegenstander een voorsprong van 1-0 en bij niet 
opdagen binnen de 5 minuten wordt een forfait aangerekend. 

 

• Uitsluiting spelers: een speler kan op verzoek van de scheidsrechters uitgesloten worden 
voor het verdere verloop van de wedstrijd of het tornooi. 

 

• Spelers kunnen hun drinkbus vullen aan de waterdispenser in de doorgang van de 
kleedkamers naar het kunstgrasveld. Er kan ook een fles water op het secretariaat 
worden afgehaald.  

 

• Voor alle inlichtingen en mededelingen kan de afgevaardigde zich naar het 
tornooisecretariaat wenden. 

 
Schelle Sport wenst alle deelnemende clubs een sportief tornooi en dankt alle clubs 
voor hun deelname ! 
 
 
BELANGRIJK:  
Wegens het beperkt aantal parkeerplaatsen in de omgeving van Schelle Sport, vragen 
wij met aandrang om zoveel mogelijk te carpoolen om zo het aantal wagens te 
beperken. 
 
 
  



DAGINDELING 

 

Zaterdag-voormiddag : U8 en U9  
U8 : wedstrijden om 9u00, 10u20 en 11u40, douchen vóór de prijsuitreiking 
U9 : wedstrijden om 9u40, 11u00 en 12u20, douchen ná de prijsuitreiking 
prijsuitreiking U8 en U9 om 13u00 op het A-terrein 
 

Zaterdag-namiddag : U10 en U11  
U10 : wedstrijden om 14u40, 16u00 en 17u20, douchen vóór de prijsuitreiking 
U11 : wedstrijden om 15u20, 16u40 en 18u00, douchen ná de prijsuitreiking 
prijsuitreiking U10 en U11 om 18u40 op het A-terrein 
 

Zondag-voormiddag : U12 en U13  
U12 : wedstrijden om 9u00, 10u20 en 11u40, douchen vóór de prijsuitreiking 
U13 : wedstrijden om 9u40, 11u00 en 12u20, douchen ná de prijsuitreiking 
prijsuitreiking U12 en U13 om 13u00 op het A-terrein 
 

Zondag-namiddag : U15  
wedstrijden om 14u40, 15u20, 16u00, 17u00 en 17u40 
alle teams douchen ná de prijsuitreiking 
prijsuitreiking U15 om 18u10 op het A-terrein 
 
 

De reeksindelingen en de tegenstanders zijn vanaf ten laatste maandag 12 augustus te 
raadplegen via zomertornooi.schellesport.be 
Uitslagen en standen zijn tijdens het tornooi LIVE te volgen via dezelfde link 

 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

• Wedstrijden U8 en U9 worden gespeeld volgens de reglementen van formaat 5v5. 
Een ploeg mag uit maximum 8 spelers bestaan. 
Reeksen van vier ploegen, elke ploeg speelt 3 wedstrijden van 2 x 12.5 min, met 
halverwege 5 min pauze 
 

• Wedstrijden U10, U11, U12 en U13 worden gespeeld volgens de reglementen van 
formaat 8v8. Een ploeg mag uit maximum 12 spelers bestaan. 
Reeksen van vier ploegen, elke ploeg speelt 3 wedstrijden van 2 x 12.5 min, met 
halverwege 5 min pauze 
 

• Wedstrijden U15 worden gespeeld volgens de reglementen van formaat 11v11.  
Een ploeg mag uit maximum 15 spelers bestaan. 
Eén reeks van zes ploegen, elke ploeg speelt 5 wedstrijden van 1 x 20 min. 
 

• Puntenverdeling : winst 3 punten, gelijkspel 1 punt, verlies 0 punten 

• Bij gelijke eindstand in een reeks worden volgende criteria gehanteerd : 
1. Doelpuntensaldo 
2. Gescoorde doelpunten 
3. Onderling resultaat 
4. Lottrekking 

• De prijsuitreiking vindt plaats op het A-terrein voor de tribune 

• Per reeks wordt een klassement opgemaakt met een beker voor de reekswinnaar.  
• Voor elke speler is er een aandenken voorzien. 
 

http://zomertornooi.schellesport.be/


 
 

 


