
5de gewestelijk jeugdtornooi KSKS 
HERENTALS voor U6 tot en met U11 
Tornooireglement 

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KBVB. 

2. Iedere ploegafgevaardigde meldt zich 30 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd 

aan op het secretariaat. Hier ontvangt hij drinken en drinkbekers 

3. Na de laatste wedstrijd mag de ploegafgevaardige de medailles afhalen op het 

secretariaat. 

4. 30 minuten voor de aanvang van de openingswedstrijd kan uw ploeg zich omkleden. 

Sporttassen worden verzameld in de daarvoor voorziene trailer. 

5. Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van KSKS Herentals. 

6. Elke ploeg zorgt zelf voor een aantal oefenballen. 

7. Er wordt gespeeld in volgende opstellingen: 

a. U6 – U7 – U8 – U9: 5 tegen 5 

b. U10 – U11: 8 tegen 8 

8. Alle wedstrijden starten met een gezamenlijk startsignaal. Daarom dient elke ploeg 5 

minuten vóór de aanvang van elke wedstrijd aanwezig te zijn op het juiste terrein. 

(zie schema in bijlage).  

9. Elke ploeg speelt 3 wedstrijden. 

10. De scheidsrechters worden aangeduid door KSKS Herentals.  

11. Elke wedstrijd duurt 20 minuten zonder pauze. Er mag doorlopend gewisseld 

worden.  

12. De bezoekende ploeg neemt steeds de aftrap. 

13. Supporters dienen buiten de afgebakende zones te blijven. 

14. Elke wedstrijd is een vriendschappelijke wedstrijd. Een klassement is dus niet van 

toepassing. 

15. Bij gelijke kleur van uitrusting, zal de thuisspelende ploeg hesjes dragen. 

16. Na de wedstrijd is er mogelijkheid tot douchen. Wij vragen om dit onmiddellijk te 

doen na uw laatste wedstrijd. Eventuele schade berokkend aan onze accommodatie 

zal verhaald worden op de verantwoordelijke ploeg (club). 

17. In geval van forfait, geldt de score 5 – 0. 

18. KSKS Herentals is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies en/of schade aan uw 

eigendommen alsook gebeurlijke ongevallen. Bij incidenten kunnen de andere 

deelnemende ploegen medeverantwoordelijk worden gesteld. 

19. De tornooicommissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

Het bestuur van KSKS Herentals 


