
 

 

 

Tornooi VC Herentals – U13 
Zaterdag 12 mei 2018 

Tornooireglement 
U13 (miniemen) 

 

 
Tornooireglement  

1 Het tornooi ingericht door VC Herentals (9364) wordt gespeeld op de terreinen van St.Janneke 
aan de Herenthoutseweg 118 te 2200 Herentals. 

2 Het tornooi is voorbehouden aan spelers die behoren tot de categorie miniemen (U13). 
3 De wedstrijden op dit tornooi worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. op 

uitzondering van de wedstrijdduur. 
4 De deelnemende clubs zijn ingedeeld in 3 groepen. 
5 Elke deelnemende ploeg speelt 2 kwalificatiewedstrijden en de 3 eersten van elke groep speelt 

nog 2 finalewedstrijden. 
6 Na de 2 wedstrijden wordt een rangschikking opgemaakt. 
7 De rangschikking wordt opgemaakt rekening houdend met:  

wedstrijdpunten: -3pt overwinning – 1pt gelijkspel – 0pt bij verlies. 
8 Bij gelijkheid van punten na 2 wedstrijden zal achtereenvolgens gekeken worden naar 

a:doelpuntensaldo b:hoogst aantalgescoorde doelpunten c: het lot. 
9 De eerste van elke groep speelt voor de 1ste – 2de en 3de plaats. 

De tweede van elke groep speelt voor de 4de – 5de en 6de plaats. 
De derde van elke groep speelt voor de 7ste – 8ste en 9de plaats. 

10 Er worden geen strafschoppen getrapt na de wedstrijden. 
11 Duur van elke wedstrijd 1x30 minuten. 
12 De eerst vermelde ploeg op de kalender is thuisploeg en past zijn kleuren aan, aan de 

tegenstrever. 
13 De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangeduid door de inrichtende club. 
14 Iedere deelnemende club zorgt voor oefenballen. 
15 Alle spelers ontvangen een aandenken (max. 12 per ploeg). Ze zullen overhandigd worden na de 

laatste te spelen wedstrijd van de betrokken ploeg. 
16 Alle betwistingen worden in eerste instantie beslecht door de inrichters, behalve deze 

voorbehouden aan de K.B.V.B. Alle klachten en hoger beroep dienen overgemaakt aan het 
Algemeen Secretariaat van de K.B.V.B. volgens artikel 124C, 127, 128 en 129 van het 
bondsreglement. 

17 Bestraffing met gele en rode kaart: 
Gele Kaart: speler uitgesloten voor de betreffende wedstrijd, mag vervangen worden. 
Rode kaart: speler mag niet vervangen worden en is uitgesloten voor de rest van het tornooi. 

18 De inrichtende club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke  
ongevallen en/of diefstallen die zich kunnen voordoen. 

19 Begeleiders zien toe op het gedrag van hun spelers in de door de inrichters aangewezen  
Kleedkamer.  

20 Na het omkleden worden de sporttassen op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. 
21 Er worden geen wimpels uitgewisseld. 

 
 


