
Reglement Toernooi TEMPO OVERIJSE U6 / U7 van 5 mei 2018 
 
1.Het toernooi wordt ingericht door TEMPO OVERIJSE VZW en heeft plaats op het sportcomplex Begijnhof te 
Overijse. Alle organisatiekosten vallen ten laste van voornoemde club. 
 
2. Het toernooi is voorbehouden aan U6 en U7. 
 
3. Er mogen maximum 8 spelers ingeschreven worden op het wedstrijdblad. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. 
 
4. Het opstellen van gastspelers is toegestaan mits akkoord van de afstand doende club. 
 
5. Iedere ploeg meldt zich ten laatste een half uur voor de wedstrijd aan op het secretariaat. 
 
6. De wedstrijden vinden uitsluitend plaats op synthetische velden. 
 
7. De rangschikking per reeks wordt opgemaakt in functie van het aantal punten, aantal gewonnen wedstrijden, 
aantal gescoorde doelpunten, doelpuntensaldo, onderling resultaat, aantal hoekschoppen, loting. 
Puntentoekenning : winst = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten. 
 
8. Een speler met een gele kaart wordt uitgesloten voor de wedstrijd maar mag deelnemen aan de volgende 
wedstrijd. Deze speler mag wel vervangen worden. 
 
9. Een speler met een rode kaart wordt uitgesloten voor minimum 1 daaropvolgende wedstrijd. 
De straf wordt bepaald door het organiserend comité in overleg met de betrokken scheidsrechter. 
 
10. Tijdens de wedstrijd is de toegang tot de neutrale zone enkel toegestaan voor de terreinafgevaardigden, 
dokter, verzorger of oefenmeesters, maar buiten de speloppervlakte. Deze personen mogen de neutrale zone 
betreden en dienen de reglementaire armbanden te dragen. 
 
11.Vliegende wissels gebeuren aan de middellijn aan de kant van de bank met wisselspelers. 
 
12. Elke ploeg dient zijn eigen oefenballen mee te brengen en een reservestel truitjes. 
 
13. Ploegen die als thuisploeg staan aangegeven in de toernooikalender, moeten hun uitrusting aanpassen. 
 
14. De inrichtende club wijst alle verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen of diefstal. 
 
15. Een niet gespeelde wedstrijd wegens forfait of te laat opdagen, wordt door de tegenpartij met 3-0 gewonnen. 
 
16. Alle betwistingen of geschillen zullen worden opgelost naar het reglement van de K.B.V.B. 
Indien geschillen niet door de clubs onderling kunnen geregeld worden zal het organiserend comité in alle eer en 
geweten een uitspraak doen waartegen geen beroep mogelijk is. 
 
17. Iedere ploeg die regelmatig ingeschreven is en welke niet komt opdagen of het toernooi niet uitspeelt, zal 
beboet worden met 300 euro ten voordele van TEMPO OVERIJSE. 
 
18. De eerste 3 ploegen van elke categorie ontvangen een beker. Alle spelers krijgen na afloop van hun laatste 
wedstrijd ook een medaille als aandenken aan het toernooi. 
 

19. Het deelnemen aan het toernooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement 

20. In geval van gelijke stand bij de plaatsingswedstrijden zullen er 3 strafschoppen worden genomen om te 
bepalen wie de wedstrijd wint. In geval van gelijke stand na 3 strafschoppen nemen beide teams om de beurt 1 
strafschop tot er een winnaar is. 


