
 
 

K. RETIE S.K.  -  JEUGD    

 

Reglement U7-tornooi d.d. 20 mei 2018. 

 

1. Dit tornooi gaat door onder de reglementen van de K.B.V.B. 

De wedstrijden worden aangevraagd. 

 

2. Er nemen 9 ploegen deel.  

 

3. De wedstrijden duren telkens 2X12.5 minuten. Onmiddellijke kantwissel. 

 

4. Om te beletten dat 2 ploegen elkaar in dezelfde kleur zouden ontmoeten, dient elke ploeg een 

tweede stel van een andere kleur mee te brengen. De thuisploeg wisselt dan van shirts. 

 

5. Iedere afgevaardigde ontvangt voor de aanvang van het tornooi de nodige flessen water voor na 

de wedstrijden. 

 

6. Iedere afgevaardigde wordt verzocht minstens 30 minuten voor de aanvang van de eerste 

wedstrijd van zijn ploeg zich aan te melden aan de administratietafel.  

 

7. Er worden buiten de wedstrijden geen voetballen ter beschikking gesteld door K. Retie S.K. . 

 

8. Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door de inrichters, behalve de feiten van 

spelleiding door het P.S.C. en de gevallen van wangedrag van de spelers en klachten tegen de  

inrichters door het bevoegd comité van de K.B.V.B. 

 

 

Bericht aan de begeleiders U7-tornooi 20 mei 2018 

 

 

− Bezorg ten laatste op 14/05/2018 de spelerslijst (tornooiblad) aan de organisatie op het mailadres : 
tornooien.kretiesk@gmail.com.  ZEER BELANGRIJK: Gelieve het tornooiblad ingevuld mee te brengen 
de dag van het tornooi en dit voor de eerste wedstrijd af te geven op het secretariaat. 
 

− Gelieve ten minste 30 min. voor de aanvang van de eerste wedstrijd zich aan te melden aan de 

administratietafel. 

 

− U ontvangt flessen water voor na de wedstrijden. Deze drank is alleen te verkrijgen op het 

secretariaat. 

 

− Ploegen die zich omgekleed hebben, verzamelen alle kledij in hun sporttas. Er wordt een 

verzamelplaats voor de sporttassen voorzien.  Zo blijven de kleedkamers leeg en kan iedereen op 

gepaste tijd gebruik maken van deze ruimtes. Na afloop van het tornooi kunnen de spelers er terug 

omkleden en douchen. 

 

− Voor al uw vragen en of suggesties wendt u tot het secretariaat. 

 


