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Reglement jeugdtornooi FC Netezonen 
 

• Het tornooi vindt plaats op de terreinen aan de Rundershoek 32A, 2430 Eindhout. 

• Elke ploeg krijgt 2 gratis toegangsbewijzen voor trainer en afgevaardigde; deze 

zullen klaarliggen aan de inkom.  

• De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB onder leiding 

van FC Netezonen; wedstrijden van de U6 worden in 5-5 vorm gespeeld in 

voorbereiding op de U7. 

• FC Netezonen is niet verantwoordelijk voor ongevallen en diefstallen die zich 

voordoen voor, tijdens en/of na de wedstrijden 

• Alle elftallen dienen minstens 30 minuten voor de aanvang van hun wedstrijden 

aanwezig te zijn 

• De terreinverantwoordelijke zal u een kleedkamer toewijzen; gelieve deze zo snel 

mogelijk terug te verlaten en ordelijk achter te laten. Voetbaltassen worden niet in de 

kleedkamers achtergelaten maar op de daarvoor voorziene plaats; de 

terreinverantwoordelijke zal u deze tonen. 

• De terreinverantwoordelijke zal de spelerslijsten in ontvangst nemen en tonen waar u 

water kunt krijgen voor de spelers. Gelieve het afval in de voorziene vuilbakken 

achter te laten. 

• Speelduur 

o Alle wedstrijden worden gespeeld in twee helften van 25 minuten.  

o Pauzes worden in onderling overleg tussen de deelnemende ploegen en de 

scheidsrechter afgesproken 

o Na de wedstrijden worden er GEEN penalty’s getrapt. 

• Volgens het reglement van de KBVB wordt er in geen enkele reeks een rangschikking 

gemaakt. 

• Iedere club voorziet reservekledij of hesjes; in geval 2 ploegen in dezelfde kleur 

spelen, past de thuisploeg zich aan. 

• Elke club voorziet zelf ballen om op te warmen. 

• Iedere speler krijgt na afloop van zijn wedstrijd(en) een aandenken aan het tornooi. 

U kan deze verkrijgen bij de terreinverantwoordelijke. 

• Alle wedstrijden zijn op vriendschappelijke basis - wij hopen dat we hierdoor op de 

nodige Fair Play kunnen rekenen. Gelieve ook voldoende respect op te brengen voor 

de scheidsrechters en andere toeschouwers. 

Door hun deelname verklaren de deelnemende clubs zich akkoord met het 
reglement. 
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