REGLEMENT van het Kwalificatietornooi voor de “Finales LIMBURG CUP”
ingericht door het PC Limburg op zaterdag 22 april 2017 voor de U12 en U13
op de terreinen van KSK Tongeren

1. Het tornooi wordt ingericht als kwalificatietornooi U12 en U13 voor de “Finales van de LIMBURG CUP”.
Voor dit tornooi is het reglement van de VV/KBVB van toepassing met onderstaande afwijkingen.
2. De praktische uitvoering zal gebeuren door de club van toewijzing, KSK Tongeren, zoals beschreven in
de deelnemingsvoorwaarden van de betreffende aanbesteding en op haar terreinen.
3. Het tornooi is toegankelijk voor de 8 ploegen U12 en 8 ploegen U13 die zich rechtstreeks of via
schiftingswedstrijd(en) kwalificeerden. Zij nemen deel volgens de modaliteiten en met spelertjes van
hun club of samenwerking met de leeftijd U12 of U13 voor de gekwalificeerde ploeg. (rekeninghoudend
met Klasseverlaging)
4. In iedere tornooi zullen 4 ploegen zich kwalificeren, de 1ste en de 2de van iedere reeks, voor deelname
aan de Provinciale Finales van de “LIMBURG CUP” op zaterdag 6 mei 2017.
De clubs gekwalificeerd voor het kwalificatietornooi U12 zijn:
Velm VV, E. Louwel, Zutendaal VV, Schoonbeek-Beverst, Hoeselt VV, WS Linkhout A, Houthalen VV,
KVK Wellen.
De clubs gekwalificeerd voor het kwalificatietornooi U13 zijn:
SLW Maaseik A, Torpedo Hasselt, RC Hades, VKM St. Truiden, Turkse Rangers, Heers VV,
Lindelhoeven VV, RC Peer.
5. Al de wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de spelregels van de VV/KBVB met de
afwijkingen van onderhavig reglement en onder leiding van scheidsrechters aangeduid door de
organiserende club KSK Tongeren.
6. Modaliteiten: ·De 8 clubs van iedere categorie werden bij loting ingedeeld in 2 reeksen van 4 ploegen
en spelen ieder 3 wedstrijden op klassement, op te maken als volgt: meeste punten, meeste
winstmatchen, onderling resultaat, grootste doelpunten saldo, meest gescoorde doelpunten, meest
aangetekende strafschoppen, loting.
De 1ste en de 2de van iedere reeks neemt deel aan de Provinciale Finales van de “LIMBURG CUP” op
zaterdag 6 mei 2017.
Duurtijd wedstrijden: 2 x 15 min zonder rust, na iedere wedstrijd worden 5 strafschoppen achter elkaar
getrapt door iedere ploeg. Vliegende vervangingen van toepassing. De 4 reeksen 2 x U12 en 2 x U13
spelen afwisselend op het terrein 1 - 2 – 3 en 4 (doorschuifsysteem). De 4 wedstrijden op deze
terreinen worden gelijktijdig opgang gefloten, zodat de wedstrijden gelijktijdig eindigen. Programma zie
bijgaand.
7. Elke ploeg dient minstens 30 min. voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. Door iedere
club dient een wedstrijdformulier volledig te worden ingevuld met geldige identiteitsdocumenten.
Spelers zonder identiteitsbewijs kunnen niet deelnemen, indien ze toch op het wedstrijdformulier
worden ingeschreven en het identiteitsbewijs niet aanwezig is voor het einde van hun laatste wedstrijd,
heeft dit forfait uitslagen van 3 – 0 tot gevolg voor iedere wedstrijd.
Uitzonderlijk dient de uitslag te worden vermeld op het wedstrijdformulier.
De clubs dienen zich te voorzien van trainingsballen en twee verschillende uitrustingen indien nodig.
8. Een forfait, inbreuk op kwalificatie of klassenverlaging resulteert in een 3 – 0 verliesuitslag, zoals
aangegeven in punt 7. Een speler uitgesloten voor een rode kaart is geschorst voor de volgende
wedstrijd. Betwistingen worden beslecht door het organisatiecomité zonder verhaal.
9. Het PC, noch de inrichtende club is verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor – tijdens en na de
wedstrijden.
10.Er zijn geen Bekers of medailles voor dit tornooi. Bij forfait voor het tornooi zal het PC een
schadeloosstelling van 125,00 euro en de forfait boete heffen van de in fout zijnde club.
11.Een kopij van dit reglement zal aan iedere deelnemende club worden overgemaakt.
Namens het PC Limburg.
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