
 
Reglement RAVAGO SOCCER FESTIVAL 10 Mei t/m 12 mei 2018 

 

 Het tornooi vindt plaats op het sportpark “den heikant” op de terreinen van KFC Verbroedering Arendonk 

gelegen op de Heikant te Arendonk, 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB, 

 Alle betwistingen worden door de inrichtende club beslecht behalve voor:    

 - feiten van de spelleiding door P,S,C,Antwerpen,      

 - feiten van wangedrag en klachten tegen het inrichtend comité, door de KBVB, 

 De inrichtende club isniet verantwoordelijk voor diefstal en ongevallen die zich zouden voordoen voor, 

tijdens of na de wedstrijden, 

 Alle elftallen dienen minstens 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn, 

 Wedstrijdformulieren invullen minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden op het secretariaat, 

 Na de wedstrijden hebben de ploegen 20 minuten om te douchen en de kleedkamer te verlaten, 

 De u6/u7/u8/u9 spelen wedstrijden van 2x10 minuten, 

 De u10/u11/u12/u13 spelen wedstrijden van 2x 12minuten 

 De u15 en u17 spelen wedstrijden van 2x 15minuten 

 Gele of rode kaarten:          

 -  bij een 2de gele kaart in dezelfde wedstrijd zal de speler voor de verdere duur van het tornooi worden

     geschorst. Hij moet het speelveld verlaten en mag niet vervangen worden.   

 -  bij een uitsluiting door een rode kaart blijft de speler uitgesloten voor het ganse tornooi. 

 Bij een forfait wint de tegenpartij met 5-0/0-5. 

 Wanneer een club tijdens de wedstrijd weigert het spel verder te zetten beslist de scheidsrechter over winst 

of verlies. 

 Er wordt voor de u6/u7/u8 en u9 geen rangschikking opgemaakt, 

 Voor de u10 /u11/ /u12/ u13 /u15/pu15 /u17/pu17 wordt er een rangschikking opgemaakt als volgt: 

 1.  behaalde punten         

 2.  gewonnen wedstrijden         

 3.  doelpunten saldo         

 4. gemaakte doelpunten         

 5.  onderling duel          

 6. staan de ploegen nog gelijk wordt er over gegaan tot lottrekking 

 Er is voor elke ploeg een aandenken voorzien, deze worden uitgereikt dadelijk na de laatste 

wedstrijd(vermeldt op het wedstrijdschema) 

 Iedere club is verplicht, reservekledij mee te brengen in een andere kleur, De thuisploeg past zich aan, 

 Opwarmingsballen worden niet ter beschikking gesteld, de deelnemende clubs zorgen hier zelf voor, 

 Door deelname verklaren de clubs zich akkoord met het reglement, 

 Voetbal = fun, gelieve fairplay hoog in het vaandel te dragen, 

 

Enkele aandachtpunten: 

 

 De begeleiders van de elftallen worden verzocht zich bij aankomst te melden op het secretariaat om de 

nodige wedstrijdformulieren in te vullen of de op voorhand ingevulde spelerslijst af te geven, 

 Het aandenken voor de spelers wordt overhandigd tijdens de prijsuitreiking, 

 Ieder elftal kan beschikken over 2 flessen water te verkrijgen in het secretariaat , in de kantine kunnen er 

flessen bijgekocht worden indien gewenst aan 1,50€ , 

 Iedere deelnemende club /ploeg krijgt 2 toegangticketten , deze zijn bestemd voor de trainer en 

afgevaardigde, deze zijn ter beschikking aan de inkom, 

 

NAMENS 



KFC VERBR, ARENDONK 

 

Van Cantfort Swa : jeugdcoördinator 

Raeymaekers Jos: tornooicoördinator 


