
   REGLEMENT TORNOOI KFC LINDA OLEN,01/05/2018 

 

Het tornooi wordt ingericht door KFC LINDA OLEN en heeft plaats op de terreinen van KFC 

Linda Olen, Kattebos, 2250 olen.  Alle organisatiekostenvallen ten laste van de inrichtende 

club, de verplaatsingskosten voor de deelnemende clubs. 

 

1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B.  Alle betwistingen of 

geschillen zullen worden opgelost volgens het reglement van de K.B.V.B.  Bij twijfel beslist 

het inrichtende comité. 

 

2. De deelnemende ploegen worden verzocht om 30 minuten voor de eerste wedstrijd 

aanwezig te zijn. Een niet gespeelde wedstrijd wegens forfait of te laat opdagen wordt 

door de tegenpartij met 3-0 gewonnen. 

 

3. Bij niet komen opdagen van een club zal er steeds een boete worden aangerekend van 

€100 per niet gespeelde wedstrijd. 

 

4. Mochten er op het laatste moment wijzigingen plaatsvinden aan de kalender, zal men dit 

ook op het secretariaat aan de afgevaardigden meedelen. 

 

5. Alleen spelers, aangesloten bij de deelnemende clubs en beantwoordend aan de vereiste 

ouderdom, mogen opgesteld worden: voor U6 tem U9 maximum  8 spelers, U11 en U13 

maximum 11 spelers en  U15  maximum 15 spelers. 

 

6. Iedere ploeg zorgt voor eigen oefenballen en voor 2 voetbaluitrustingen van verschillende 

kleuren. De thuisploeg past zich aan de tegenstrever aan. 

 

7. De scheidsrechters voor duiveltjes , préminiemen en miniemen  worden door de 

inrichtende club aangeduid en fungeren als gelegenheidsscheidsrechters. 

 

8. Wegens de deelname van een groot aantal ploegen en onze beperkte accommodatie, zijn 

wij genoodzaakt meerdere ploegen in één kleedkamer te plaatsen. Gelieve geen 

waardevolle bezittingen achter  te laten. Deze kunnen eventueel in bewaring worden 

gegeven op het secretariaat. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 

diefstallen tijdens het tornooi. 

 

9. Iedere speler, U6 tem U11, ontvangt een herinnering van deelname aan dit tornooi. 

 

10. Het deelnemen aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van het 

reglement. 

 



Wij wensen iedereen een succesvol en sportief tornooi toe! 

 

Namens het ganse jeugdbestuur  van KFC Linda Olen. 


