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REGLEMENT JEUGDTORNOOI FC BONANZA
1. ORGANISATIE:
Het tornooi wordt ingericht volgens de leeftijdsgrens van de
KBVB.
2. TERREINEN:
Alle wedstrijden zullen doorgaan op de terreinen van FC
Bonanza gelegen Tempel te Lierde.
3. LEIDING:
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangeduid
door de organiserende club.
4. TOEGELATEN SPELERS:
Alle spelers aangesloten bij de K.B.V.B. Spelers vreemd aan
een deelnemende club mogen worden opgesteld mits
voorlegging van de ondertekende toelating van de G.C. van de
club waarbij betrokken speler is aangesloten. Tijdens iedere
wedstrijd is het aantal te vervangen spelers onbeperkt. Max. 8
spelers per ploeg.
5. FORFAIT:
Ingeval van forfait of het voortijdig verlaten van het tornooi,
dient door de betrokken club een boete van 125 EURO, per
tornooidag, te worden betaald aan de organiserende club. De
forfaitcijfers voor niet gespeelde wedstrijden bedragen 3-0 of
0-3.
6. NEUTRALE ZONE:
De orde in deze zone zal geregeld worden door de inrichtende
club. In deze zone worden maximum toegelaten: de trainer,
voorzien van een rode band, en de ploegafgevaardigde,
voorzien van een clubkleurenarmband.

7. GESCHILLEN:
Problemen worden autonoom door de inrichters opgelost.
Eventuele klachten dienen aan de inrichters te worden
overgemaakt ten laatste 15’ na het einde van de wedstrijd
waarop betrokken klacht betrekking heeft. Feiten betreffende
de spelleiding vallen buiten hun bevoegdheid. De inrichtende
club is verantwoordelijk voor de volledige organisatie. Bij
incidenten
kunnen
de
deelnemende
clubs
mede
verantwoordelijk worden gesteld. F.C Bonanza is niet
verantwoordelijk voor ongevallen en eventuele ontvreemding
van eigendommen van spelers en/of afgevaardigden en
trainers.
8. AANWEZIGHEID:
Elke ploeg dient minstens 30’ voor het tornooi aanvangt
aanwezig te zijn. Op de wedstrijdkalender worden de eerst
vermelde clubs als thuisploeg beschouwd.
9. INKOM – DRANKBONNETJES:
Per ploeg zijn 2 vrijkaarten voorzien (trainer en
afgevaardigde). Deze zullen klaarliggen aan de kassa. Flessen
water (2 stuks) worden aan de ploegafgevaardigde gegeven
na aanmelden. Bijkomende flessen kunnen door de
verantwoordelijke afgehaald worden aan het secretariaat, mits
indienen van de lege flessen.
11. PRIJS:
Prijsuitreiking wordt voltrokken na einde wedstrijden
leeftijdscategorie. Alle deelnemers ontvangen een medaille,
drankje en koek. De winnaars krijgen een beker.
12. PUNTENVERDELING:
3 punten: bij een overwinning
2 punten: bij een gelijkspel met doelpunten
1 punt:
bij een gelijkspel zonder doelpunten
0 punten: bij verlies
13. KLASSEMENT:
De rangschikking wordt opgemaakt volgens volgende criteria:
1. Het hoogst aantal behaalde punten
2. De meest gewonnen wedstrijden
3. Het hoogst aantal gemaakte doelpunten

4. Het minst aantal doelpunten tegen
5. Onderling duel
6. Het lot
14. PROGRAMMA:
In bijlage vindt U een gedetailleerd overzicht van de te spelen
wedstrijden.
15. KLEEDKAMERS :
De ploegen zullen bij aankomst begeleid worden naar de voor
hen voorziene kleedkamer → zie schema onderaan
16. PLOEGEN
zie bijgevoegd schema

REGLEMENT WEDSTRIJDEN

Zaterdag 31 maart 2018 : U6/U7/U8/U9/U10/U12
Aantal spelers: 5 tegen 5
U6
2 poule : 1 van 3 ploegen en 1 van 4 ploegen
Wedstrijdduur : 1 x 15'
finalewedstrijden van 15'
U7
1 poule van 4 ploegen
Wedstrijdduur : 1x20'
rechtstreeks klassement
U8
2 poules van 5 ploegen
Wedstrijdduur : 1 x 15’
finalewedstrijden van 15'
U9
2 poules van 3 ploegen
Wedstrijdduur : 1 x 20’
finalewedstrijden van 20'

U10
1 poule van 5 ploegen
Wedstrijdduur : 1 x 20’
rechtstreeks klassement
U12
2 poules van 4 ploegen
Wedstrijdduur : 1 x 20’
finalewedstrijden van 20'

17. TERREINEN
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