REGLEMENT TORNOOI VANHAN CUP

15 Augustus en 18 Augustus 2018
Tornooireglement – Vanhan Cup 2018

Locatie: Het tornooi vindt plaats Op Het Kleinveldje, Rietmusweg, 3700 Tongeren
Het tornooi wordt georganiseerd door:
KFC Heur Tongeren Jeugd
Op Het Kleinveldje
3700 Tongeren
Artikel 1
De leeftijd van de deelnemende spelers wordt bepaald door de reglementen van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.).
Artikel 2
Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. Alle gevallen die niet
binnen deze regels passen en die zich kunnen voordoen, worden beslist door het
organisatiecomité. De beslissingen zijn definitief .

Artikel 3
Voor de categorieën die 5 tegen 5 spelen: de bal wordt door een veldspeler terug in het spel
gebracht door een pas met de voet of door in te dribbelen. De speler die de bal terug in het
spel brengt kan slechts scoren na het geven van een pas. De doelverdediger herstart het
spel met de bal in de handen, maar mag de bal niet vanuit de handen uittrappen, deze moet
eerste de grond hebben geraakt.
De bal kan gespeeld worden naar de eigen doelverdediger, maar de laatste mag de bal dan
niet met de handen raken.
Voor de categorieën die met 8 en 11 spelen verandert er niets ten opzichte van de
gebruikelijke regels van de Belgische voetbalbond.
Artikel 4
Het forfait van een team voor het tornooi leidt -tenzij anders overeengekomen tussen de club
en het organisatiecomité- tot een boete van 150 euro per afwezig team. Deze kosten zullen
aan de in gebreke blijvende club in rekening worden gebracht door middel van een klacht bij
de federale overheid .
Artikel 5
Elke door de arbiter uitgesloten speler (rode kaart) wordt automatisch geschorst voor de rest
van het tornooi.
2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd = geschorst voor de huidige wedstrijd.
Artikel 6
Duur van de wedstrijden: Zie schema
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Artikel 7
Er worden geen groepswedstrijden gespeeld.
Dus ook geen klassement. Elke ploeg speelt 3 wedstrijden
Artikel 8
De deelnemende clubs worden gevraagd om eigen voetballen voor de teamopwarming mee
te brengen. De organisatie voorziet geen ballen.
Artikel 10
Door hun deelname engageren de clubs zich ertoe om alleen spelers op te stellen die door
de club verzekerd zijn tegen sportongevallen.
In geval van een ongeluk wijst het organisatiecomité elke aansprakelijkheid af .
Artikel 10
De spelers kleden zich om in de kleedkamers. Er worden geen draagtassen of andere
bezittingen achtergelaten in de kleedkamer; daarvoor is een locatie vlakbij de bar voorzien.
Er wordt aan de afgevaardigden gevraagd om ervoor te zorgen dat er geen waardevolle
spullen worden achtergelaten in de zakken. Na de laatste wedstrijd zal een kleedkamer ter
beschikking worden gesteld van het team.
Het organisatiecomité wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verlies of diefstal.
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