
KFC De Kempen  

 
Tornooireglement preminiemen 18 augustus 2018 

 
 

- De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 
 

- De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van het A-complex van KFC De 
Kempen, gelegen aan de Prijstraat in Tielen. 

 
- De wedstrijden worden gespeeld 8 tegen 8 met max. 4 wisselspelers. 

 
- Gedurende de wedstrijden mogen de spelers doorlopend gewisseld worden.  

(doelmannen of veldspelers) 
 

- De deelnemende ploegen zorgen zelf voor opwarmingsballen. 
 

- De clubs worden vriendelijk verzocht om 30 minuten voor de aanvang van hun eerste 
wedstrijd aanwezig te zijn en hun spelerslijst (zie bijlage) op het secretariaat (houten 
chalet) te bezorgen. 

 
- De ploegen krijgen bij aankomst een kleedkamer toegewezen om zich om te kleden.  

Nadien krijgen de clubs een plaats toegewezen onder de staantribune om hun 
sportzakken weg te zetten.  Deze plaats wordt tijdens de wedstrijden bewaakt.  

 
- De eerst vermelde ploeg is de thuisploeg en zorgt indien nodig voor een extra 

uitrusting indien de kleur hetzelfde is als de tegenstander. 
 

- De preminiemen spelen elk 3 wedstrijden van 1 x 25 minuten (zonder rust). 
 

- Bij het bestraffen van een speler met een gele kaart wordt deze speler uit de 
wedstrijd genomen, maar mag door een andere speler vervangen worden. 
 

- Bij het bestraffen van een speler met een rode kaart wordt deze speler uit de 
wedstrijd genomen en tevens voor de volgende wedstrijd geschorst.  

 



- Per ploeg mag elke speler na de wedstrijd een strafschop nemen.  De eerste 5 
genomen strafschoppen tellen mee voor het eventuele latere klassement.  

 
- Er wordt per reeks (U10-U11) een klassement opgemaakt op basis van behaalde 

punten, gemaakte doelpunten en gemaakte strafschoppen.  
 

- De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor 
verlies of diefstal van voorwerpen op of rond de terreinen en in de kleedkamers. 
 

- Bij het niet opdagen van een club op ons tornooi worden de forfaitregels + boete 
conform KBVB toegepast.  
 

- Toeschouwers worden absoluut niet toegelaten op de voetbalvelden !!  Zij blijven 
ten alle tijden achter de omheining.   

 
- Elke niet in het reglement uitdrukkelijk voorziene schikking wordt geregeld volgens 

de voorzieningen van de K.B.V.B.. Het inrichtend comité beslecht ter plaatse.  Iedere 
klacht dient te worden ingediend op het secretariaat op de daartoe voorziene 
formulieren ten laatste 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijd. De 
beslissingen van het inrichtend comité zijn zonder verhaal. 
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Dirk Stappaerts 
André Buyens 

 


