
JEUGDTORNOOI  GASTON DEBLESER  TOURNOI DES JEUNES 

Algemeen reglement 

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. 

 

2. Alle deelnemende spelers hebben de toelating van hun club om te spelen. 

 

3. Alle spelers moeten aangesloten zijn bij de K.B.V.B. 

 

4. Elke deelnemende ploeg zal recht hebben om 1 auto op de dichtstbijzijnde parking te 

parkeren. 

Het is aangeraden om de voetbaltassen na het omkleden hierin op te bergen. 

 

5. De uitgenodigde clubs zullen geen enkele aanspraak kunnen maken op enige vergoeding, ten 

welke titel dan ook. 

 

6. De wedstrijden worden geleid door eigen scheidsrechters. 

 

7. De scheidsrechterbladen moeten minstens 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

ingevuld zijn door de ploegafgevaardigde.  

Of het eerder doorgestuurde document wordt afgegeven aan het secretariaat. 

 

8. Een voor het tornooi ingeschreven ploeg die in laatste instantie forfait geeft, verliest de 

wedstrijd met 3-0 en zal een boete van 250 euro betalen. 

 

9. Alle eventuele geschillen en/of betwistingen zullen beslecht worden door een jury 

samengesteld door de organisatie. Deze jury zal soeverein optreden. 

 

10. Een speler die voor een wedstrijd uitgesloten wordt (rode kaart), blijft dit voor de rest van 

het tornooi. 

 

11. De eerste gelote club wordt beschouwd als thuisploeg en zal zijn clubkleuren desnoods 

moeten aanpassen. De organiserende club speelt altijd in het groen/wit. 

 

12. De inrichters zijn gemachtigd alle middelen aan te wenden om de goede orde in de 

accommodaties te handhaven. 

 

13. In de kleedkamers dient zich steeds een begeleider van de ploeg te bevinden tijdens de 

aanwezigheid van hun ploeg in de kleedkamers. 

 

14. Elke ploeg dient zich te voorzien van oefenballen voor de opwarming. 

 

15. Na gebruik van de kleedkamers worden de clubs verzocht zo snel mogelijk de kleedkamers te 

ontruimen voor de andere wachtende ploegen. 

 

16. Duur van de wedstrijden : zie bijgevoegd wedstrijd kalender. 

 



17. Voor de reeksen geldt volgend puntensysteem : 

- 3 punten voor een overwinning. 

- 2 punten voor beide ploegen voor een gelijkspel met doelpunten. 

- 1 punt voor beide ploegen voor een gelijkspel zonder doelpunten. 

- 0 punten voor de verliezer. 

  De reeksuitslag wordt bepaald door : 

A) het aantal behaalde punten. 

B) de match onderling. 

C) de gewonnen matchen. 

D) het aantal gescoorde doelpunten . 

E) het aantal tegendoelpunten. 

F) loting. 

18. Indien bij een gelijkspel in een finale strafschoppen dienen genomen te worden : 

 

A) Elke ploeg krijgt 3 strafschoppen 

B) Indien er na de 3 strafschoppen nog gelijkspel is, geldt dat de eerste ploeg die een  

     strafschop mist (terwijl de tegenstander wel scoort) de wedstrijd verliest. 

C) De strafschop wordt getrapt vanop 8 meter.  

     De scheidsrechter kiest het doel. 

 

19. De inrichtende club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of 

diefstal van bezittingen van de deelnemende clubs of diens leden. 

 

20. Aan de deelnemende clubs vragen wij dat zij instaan voor het gedrag van spelers en 

afgevaardigden op of rond het terrein t.o.v. scheidsrechters en tegenstrevers.  

In de neutrale zones worden geen toeschouwers toegelaten. 

 

21. Elke ploeg dient minstens 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig te zijn. 

 

22. Het uitreiken van bekers en medailles zal plaatsvinden, een half uur nadat de respectievelijke 

ploegen hun laatste wedstrijd gespeeld hebben. 

 

23. De doelmannen mogen de bal uittrappen vanuit de hand. Al verkiezen wij wel verzorgd 

voetbal van achteruit. 

 

24. Bij de 5 tegen 5 wedstrijden (U7b/U7a/U8/U9) mag er op het veld gecoacht worden, maar 

slechts door 1 persoon (de T1). De afgevaardigde blijft in de neutrale zone. 

 

25. Door deelname aan het tornooi verklaart elke ingeschreven ploeg zich onvoorwaardelijk 

akkoord met het reglement en de toepassing ervan. 

 

 

 

 

 


