Reglement Ambiorix Mercedes Cup 2017 NL

•

De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van KFC Heur Tongeren, Sportcomplex Klein
Veldje, Op het Klein Veldje 1 te Tongeren (ingang via Rietmusweg).

•

De wedstrijden worden gespeeld op 1 kunstgrasveld en 3 gewone grasvelden. Op het kunstgras
dienen uiteraard geschikte voetbalschoenen gedragen te worden zoniet kan de speler niet
deelnemen aan de wedstrijd.

•

Het tornooi is voorbehouden voor de leeftijdscategorie U10, U11, U12 en U14.

•

Wedstrijden U11 en U12 worden gespeeld 8 tegen 8. Wedstrijden U13 en U14 worden gespeeld
11 tegen 11.

•

Elke speler dient in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart of bondsidentiteitskaart. Vóór de
aanvang van elke wedstrijd kan tot de controle hiervan worden overgegaan.

•

De namen van de spelers en delegatie, dienen vermeld te worden op de scheidsrechtersbladen
voor de aanvang van de eerste wedstrijd.

•

De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KBVB.

•

De ploegen dienen tijdig aanwezig te zijn voor het spelen van hun wedstrijd. Bij laattijdigheid wordt
een forfaitscore toegepast (3-0).

•

De wedstrijden duren 1 X 15 min (U14 1 X 20 min) . De rangschikking in elke reeks wordt
opgemaakt volgens het behaalde aantal punten:
Ø
Ø
Ø

3 punten voor een gewonnen wedstrijd.
1 punt voor een gelijkspel.
0 punten voor een verlieswedstrijd.

In geval van gelijkheid van punten, tellen de opeenvolgende criteria, zonder terug te keren
naar het vorige punt:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

het doelpuntensaldo
het aantal gescoorde doelpunten
het aantal tegendoelpunten.
het resultaat van de onderling gespeelde partij.
Lottrekking

•

De invulling van de finalewedstrijden gebeurt op basis van de rangschikking na de
groepswedstrijden.

•

Finalewedstrijden : Alleen bij gelijke eindstand worden door elke ploeg 3 strafschoppen genomen.
Bij gelijke stand na deze reeks strafschoppen, wordt er 1 strafschop per ploeg getrapt tot de
winnaar gekend is.

•

Er mag onbeperkt vervangen worden. Een speler die tijdens een wedstrijd vervangen wordt, mag
opnieuw tijdens deze wedstrijd ingebracht worden.

•

Een speler die bestraft wordt met een rode kaart, moet eveneens het terrein verlaten en kan niet
door een reservespeler worden vervangen. Hij is tevens geschorst voor de volgende wedstrijd van
zijn ploeg.

•

De strafschoppen na de wedstrijd mogen getrapt worden door zowel de effectieve spelers als door
de reservespelers.

•

Een speler die een rode kaart gekregen heeft kan geen strafschop meer trappen tijdens diezelfde
wedstrijd.

•

Elke ploeg moet 30’ voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn.

•

Elke ploeg dient in het bezit te zijn van twee van kleur verschillende uitrustingen of hesjes. Als de
uitrustingen van beide ploegen dezelfde kleur hebben, mag de thuisploeg in zijn officiële kleuren
spelen.

•

De afgevaardigden en de spelers moeten verzekerd zijn bij hun voetbalbond. De club KFC Heur
Tongeren en het organisatiecomité zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor
verlies of diefstal van voorwerpen op of rond de terreinen en de kleedkamers.

•

Een ingeschreven ploeg die niet op het terrein verschijnt, krijgt een boete van 250 euro.

•

Een ploeg die een inbreuk pleegt op het reglement, krijgt een boete van 250 euro.

•

Aan dit tornooi zijn verschillende trofeeën verbonden. Elke deelnemende ploeg en speler ontvangt
een herinnering tijdens de afsluitende prijsuitreiking. Tevens voorzien we een trofee voor de beste
speler en keeper, alsook een trofee fair play.

•

Voor de aanvang van elke wedstrijd kan er een wimpel of aandenken worden uitgewisseld tussen
de beide ploegen. Dit is uiteraard enkel op vrijwillige basis en geen verplichting.

•

Elke ploeg dient de nodige voetballen mee te brengen voor de opwarming.

•

Bij aanvang van het tornooi ontvangt elke club 2 flessen water. Na inlevering van de lege fles kan
steeds een nieuwe fles verkregen worden.

Door de deelname aan dit tornooi aanvaardt elke club dit reglement. Elke niet in dit reglement
uitdrukkelijk voorziene schikking wordt geregeld volgens de voorzieningen van de KBVB. Het inrichtend
comité beslecht dit ter plaatse. Iedere klacht dient kenbaar te worden gemaakt op het secretariaat,
dadelijk na het beëindigen van de wedstrijd. De beslissingen van het inrichtend comité zijn zonder
verhaal.

Tournament Rules Ambiorix Mercedes Cup 2017 ENG

.

•

The matches wil Be played on the fields of KFC Heur Tongeren , Sportcomplex ‘Klein Veldje’ ,
Op het KleinVeldje 1, Tongeren ( entrance via Rietmusweg ) .

•

The matches will be played on 1 artificial and 3 ordinary lawns. On the turf should be worn
suitable (plastic not metal) shoes. if not the player can not participate in the games on the
artificial field.

•

The tournament is reserved for the age group U10, U11, U12 and U14.

•

U11 and U12 competitions are played 8 by 8. U14 competitions is played 11 against 11.

•

Each player must have his identity card or identity federation. Before the start of each match
can this be checked..

•

The names of the players and the delegation should be on the referee sheets ( one for the
group matches and one for the finals) before the start of the first gamed

•

The matches will be controlled by referees (linesmen and only for the final) of the Belgian FA.

•

The teams are responsible to be present for playing their game. In lateness is a fixed score
used (3-0 loss).

•

All matches take 1 X 15 min. (20 min for U14)

•

The ranking in each set is formatted according to the number of points :
Ø
Ø
Ø

3 points for a win contest
1 point for a draw
0 points for a loss contest

In case of equality of points, the subsequent criteria are valid , without returning to the
previous point again :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

the goal difference
the number of goals scored
the number of goals conceded .
the outcome of the game played among themselves .
drawing of

•

The content of the final matches will be based on the ranking after the group matches.

•

The classification is based on :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

•

Number of points
the goal difference
the number of goals scored
the number of goals conceded .
Drawing of

The finals take 15 or 20 min (U14). , with a short rest , during which the players remain on the
field . When it’s a tie, three penalties will be taken immediately after the game. Still a tie after 3
penalty kicks, a next penalty kick will be taken until there is a winner.

•

Players can be replaced indefinitely. A player who is replaced during a match may be reintroduced during this competition.

•

A player who is penalized with a red card , has to leave the field and cannot be replaced by a
substitute He is also suspended for the next game of his team.

•

The penalty kicks after the game may be taken by both the players and the substitutes.

•

A player who received a red card cannot kick a penalty during the same game.

•

Each team will be present 30 min. before the first match .

•

Each team must have two different colored outfits or jackets. If the equipment of both teams
have the same color, the home team may play in its official colors.

•

Delegates and players must be insured by their football association. The club KFC Heur
Tongeren and the organizing committee are not responsible for any accident or loss or theft of
objects on or around the premises and the dressing rooms.

•

A registered team that does not appear on the site will be fined 250 Euros .

•

A team that violates the rules will be fined 250 Euros.

•

At this tournament we foresee multiple trophies. Each team and player receives a reminder
during the closing ceremony. Furthermore, we foresee a trophy for best player and best goal
keeper, also a fair play trophy.

•

Before the start of each game mementos can be exchanged between the two teams. This is
not required but voluntary.

•

Each team must bring their own warming up footballs.

•

The teams (players, coach and two deputies) will be offered a hot meal at noon. Water will be
available free of charge.

•

At the start of the tournament, each club will receive two bottles of water. After returning the
empty bottle a new bottle can always be obtained.
By participating in this tournament every club accepts these regulations. Every not expressly
provided for in these regulations shall be regulated according to the settlement provisions of
the Belgian Football Association. The organizing committee decides on spot. Every complaint
must be made at the secretariat, directly after finishing the game. The decisions of the
organizing committee are final .

