WEDSTRIJDEN- en TORNOOIREGLEMENT
“Meet The World” tornooivoorrondes

2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Sporting Hasselt en SKF richten dit jeugdtoernooi in voor de leeftijden van U12 en
U13, U14 en U15 in het kader van de voorrondes voor het bekomen van een ticket
voor de Gothiacup 2019 in Zweden
2. De wedstrijden gaan door op de terreinen te 3500 Hasselt (vrijdag 2 november en
zaterdag 22 december 2018). Inkom via parking Sporthal Alverberg, p/a
Herkenrodesingel 33 te Hasselt
Of in Runkst, Kapellekesbampdstraat 8 (30 september 2018) . Deelnemende ploegen
worden vermeld op het wedstrijdenoverzicht. Het toernooi verloopt conform het
KBVB-reglement.
3. Sporting Hasselt duidt de scheidsrechters aan.
4. Per ploeg mogen spelers ingeschreven, die reglementair aangesloten zijn bij de
deelnemende clubs voor het seizoen 2018-2019. Per wedstrijd worden onbeperkt
vervangingen toegelaten.
5. Inkom voor trainer en afgevaardigden gratis.
6. De te spelen wedstrijden verlopen per leeftijdsgroep volgens het stramien op het
wedstrijdenoverzicht, de wedstrijdduur wordt eveneens aangegeven.
7. Het wedstrijdenblad wordt ingevuld in het wedstrijdsecretariaat.
8. Dit wedstrijdreglement én de wedstrijdkalender worden vooraf bezorgd, eventuele
wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

9. De ploeg is zelf verantwoordelijk voor de waardevolle zaken van haar spelers, het
bestuur van Sporting Hasselt is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
voor, tijdens of na de wedstrijden. Bij verlies of diefstal kan de inrichtende club niet
aansprakelijk worden gesteld. Tevens verwacht de inrichtende club dat de
afgevaardigden/trainers van elke ploeg instaan voor de orde en tucht van de eigen
spelers en het sportief gedrag van andere aanwezigen.
10. Elke ploeg wordt een half uur voor de aanvang van de wedstrijd verwacht, de
afgevaardigde dient voor de aanvang van de eerste wedstrijd het wedstrijdenblad in
te vullen. Bij aankomst meldt de afgevaardigde zich in het secretariaat.
11. Elke ploeg brengt minimaal 2 oefenballen mee voor de opwarming, alsmede 2
verschillende uitrustingen (kleur).
12. De kleedkamers worden ter plaatse toegewezen… Alle kleding wordt in de tassen
gestoken want de tassen worden in een afzonderlijke ruimte verzameld. De
kleedkamers zijn louter bedoeld om zich om te kleden en te douchen.
13. Het klassement wordt als volgt opgemaakt: 3 punten voor een winstmatch, 1 punt
voor een gelijkspel. Voor de opmaak van het klassement worden de punten opgeteld,
vervolgens het doelpuntensaldo, het meest gescoorde doelpunten, de uitslag van
onderlinge wedstrijd(en) en uiteindelijk penalties!
14. Bij forfait van een ingeschreven ploeg wordt de wedstrijd verloren met 3-0.
15. Alle betwistingen in eerste aanleg worden door de inrichtende club beslecht. De
feiten van spelleiding, wangedrag van spelers / verantwoordelijken / ouders /
toeschouwers én klachten tegen de inrichters worden door de KBVB beoordeeld.
16. Winnende finalisten ontvangen een herinneringsaandenken.
17. Flessen water zijn af te halen op het secretariaat, teruggebrachte flessen worden
ingeruild voor het bekomen van extra flessen water.
18. Door de inschrijving verklaart elke ploeg zich akkoord met dit wedstrijdreglement.
19. Contactpersoon: Erik Conings, Lummense Kiezel 68, 3510 Hasselt (0492/068714 of
erik.conings@telenet.be)

