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Beste sportvrienden, 

RFC Wetteren dankt u voor uw deelname aan onze tornooien tijdens de eindfase van dit seizoen. Onze 

tornooien gaan per leeftijdsgroep door op de volgende data: 

• Onderbouw : Tornooi “Dirk Smet” op zondag 5 mei 2019 

• Middenbouw : Tornooi “Marcel De Kerpel” op woensdag 1 mei 2019 

• Bovenbouw : Tornooi “Achiel Goossens” op zondag 12 mei 2019  

In dit document vindt u de volgende informatie terug: 

• Tornooireglement 

• Algemene inlichtingen 

• Uurschema en deelnemende ploegen 

Alle wedstrijden van dit tornooi gaan door op de terreinen van RFC Wetteren. 

Adres : MASSEMSESTEENWEG  56A,  9230 WETTEREN. 

 

• PLATTEGROND VAN ONS TERREIN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met sportieve groeten, 

 

Het Bestuur van RFC Wetteren 
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TORNOOIREGLEMENT 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de K.B.V.B. 

Het tornooi MIDDENBOUW is voor leeftijdscategorieën U11, U12 en U13. Gelieve nadrukkelijk de 

leeftijden voor deze categorie te respecteren aub. 

 

• DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN: 

De duurtijd van de wedstrijden is bepaald als volgt: 

• U14 IP : 1x 20 minuten  

• U15 REG : 1x 20 minuten 

• U15 IP :  1x 20 minuten 

• U16 IP :  2x 15 minuten, met 3 minuten pauze 

• U17 IP :  1x 25 minuten 

 

• DEELNEMERS PER PLOEG: 

Elke deelnemende ploeg maximaal 16 spelers inschrijven. Zij spelen hun wedstrijd 11 tegen 11. 

 

• VERVANGINGEN: 

Tijdens iedere wedstrijd mogen meerdere spelers vervangen worden. Er kan hiervoor gebruik gemaakt 

worden van doorlopende wissels. 

 

• RANGSCHIKKING: 

Overwinning:   3 punten 

Gelijkspel: 1 punt 

Nederlaag: 0 punten 

 

In geval van gelijkheid van punten gelden de hieronder vermelde criteria en in deze volgorde om de 

rangschikking te  bepalen: 

1. Aantal behaalde overwinningen 

2. Doelpuntensaldo 

3. Uitslag van de onderlinge wedstrijd 

4. Aantal gescoorde doelpunten 

5. Toss 
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• IDENTITEITSKAART: 

Iedere deelnemende speler brengt zijn identiteitskaart mee en moet aangesloten zijn bij de KBVB. De 

identiteitskaarten dienen voorgelegd te worden op het secretariaat. Wanneer spelers over een attest 

beschikken om te spelen in een lagere leeftijdscategorie, dient het attest tezamen met de 

identiteitskaart ingediend te worden. 
 

• SCHEIDSRECHTERS: 

De scheidsrechters worden aangeduid door RFC Wetteren. Gelieve het nodige respect op te brengen 

voor hen. Een goede verstandhouding en sportieve wedstrijd is in ieders belang. 

 

• VERZEKERING: 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de totale organisatie. Bij incidenten kunnen de betrokken clubs 
medeverantwoordelijk gesteld worden. 

De afgevaardigden en de spelers moeten verzekerd zijn bij hun voetbalbond. RFC Wetteren is niet 

verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan waardevolle of persoonlijke voorwerpen en dit 

voor de gehele duur van het tornooi op of rond de velden en kleedkamers. 

Voor iedere schade, berokkend aan de installaties binnen de omheining van het tornooi mag een 
vergoeding worden geëist aan de schuldige club. 

 

• FORFAITS: 

Forfait tussen inschrijving en aanvang tornooi: 100 euro/ploeg. 

Forfait tijdens de duur van het tornooi: 25 euro/wedstrijd. 

Volledig forfait voor het tornooi: 150 euro 

 

Bij forfait is de wedstrijdscore 3-0 of 0-3. De reeds behaalde scores van de betreffende ploeg worden 

gewijzigd in 3-0 of  0-3. 
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ALGEMENE INLICHTINGEN 

 

• TORNOOISECRETARIAAT: 

Het secretariaat is gevestigd in een lokaal in de kantine. 

De deelnemende clubs worden verzocht om zich ten laatste 45 minuten voor de aanvang van hun 

eerste wedstrijd aan te melden op het secretariaat. 

RFC Wetteren voorziet elke deelnemende club van 2 flessen water. Deze zullen bij aankomst 

overhandigd worden. Bij het inruilen van een lege fles, kan er een nieuwe fles bekomen worden. 

Er zal ook per deelnemende ploeg een programmaboekje overhandigd worden. Gelieve ook de 

bijsluitende spelerslijst in te vullen en te bezorgen aan het secretariaat, en dit voor aanvang van de 

eerste wedstrijd. 

 

• GEBRUIK VAN DE KLEEDKAMERS: 

De te gebruiken kleedkamers zullen op de dag van de wedstrijd aangeduid worden. 

Het is raadzaam sporttassen en waardevolle voorwerpen in bewaring te geven in de daartoe voorziene 
ruimtes. 

Toegang tot de voorziene ruimtes voor spelers kan alleen in aanwezigheid van hun afgevaardigde of 

trainer. In geval van diefstal of schade aan persoonlijke voorwerpen kan de inrichtende club niet 
verantwoordelijk gesteld worden. De afgevaardigde of trainer moet de verantwoordelijkheid nemen 

voor de hen toegewezen kleedkamer. Zij moeten bij de spelers aanwezig zijn als deze zich in de 

kleedkamer bevinden. 

 

• BALLEN: 

Voor de opwarming dient elke ploeg over zijn eigen oefenballen te beschikken. 
 

• UITRUSTING: 

Iedere club dient aan te treden in de werkelijke clubkleuren. Alle ploegen zorgen evenwel voor 2 

uitrustingen in verschillende kleur. Wanneer beide ploegen dezelfde kleuren dragen, dan zorgt de 

aangeduide thuisploeg zorgt voor het gebruik van vervangingstruien. 
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• TUSSENDOORTJES: 

Er worden geen frigoboxen toegelaten op het tornooi. Voor de hongerigen onder ons zijn er 

versnaperingen te bekomen op de daarvoor voorziene plaatsen. 

• TROFEEËN: 

Bekers: Voor de 1ste , 2de en 3de plaats in elke tornooicategorie is er een beker voorzien. De 

prijsuitreiking is voorzien rond de volgende tijdstippen: 

 

• U14 IP: 18u45 

• U15 REG: 14u00 

• U15 IP: 15u00 

• U16 IP: 17u45 

• U17 IP: 13u45 

 

• INKOM: 

De inkomprijs bedraagt 5 euro per persoon, ouder dan 12 jaar. 

De ploeg mag begeleid worden door 3 begeleiders, trainers inbegrepen. Deze begeleiders hebben gratis 
toegang. 

• KLACHTEN: 

Iedere klacht of betwisting dient op het secretariaat te worden ingediend, en dit ten laatste 15 minuten 

na het einde van de wedstrijd waarop de klacht betrekking heeft. Ze zal worden voorgelegd aan het 

organisatiecomité van het tornooi, waarbij de genomen beslissing onherroepelijk en definitief is. 

• DIVERSEN: 

Mogelijke onvoorziene situaties die niet in het reglement opgenomen zijn, zullen door het 
organisatiecomité beoordeeld worden. Een beslissing door het organisatiecomité is definitief. 

Deelname aan het tornooi veronderstelt dat de ploegen akkoord te gaan met dit reglement. 

 

 

RFC WETTEREN WENST U EEN AANGENAME TORNOOIDEELNAME TOE 


