REGLEMENT TORNOOI EUROOSTKAMP 2014

1: Het tornooi wordt gespeeld op de terreinen van K.S.V.Oostkamp- De Valkaart A.Rodenbachstraat te
8020 Oostkamp en vindt plaats tijdens het weekend 12 – 13 – 14 september 2014. Het is een organisatie
van Eurocomité in samenwerking met het Gemeentebestuur Oostkamp , Sportraad en K.S.V.Oostkamp.
2: Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen FIFA ,UEFA , en K.B.V.B en volgens eigen
reglement.
3: Het beslissingscomité zorgt voor naleving van de reglementen. Door deelname aanvaarden clubs de
reglementen en beslissingen van de organisatie.
4: Het tornooi is voorbehouden voor –U15 geboren na 1 januari 2000.
Deze ouderdomslimiet zal gecontroleerd worden.
5: Iedere ploeg moet aan de tornooileiding een spelerslijst met namen en geboortedata van de spelers
voorleggen VOOR aanvang van hun wedstrijd
6: Dit is een internationaal tornooi : alle racistische opmerkingen zullen bestraft worden met een RODE
KAART en uitsluiting van verdere deelname.
7: Onbeperkt vervangingen zijn toegelaten, zonder onderbreking of storen van de wedstrijd.
de vervanging gebeurt vanaf de middellijn !
8: Een speler die een gele kaart krijgt mag vervangen worden, een speler die een rode kaart krijgt mag niet
vervangen worden en dient het veld te verlaten. Hij is tevens geschorst voor de volgende wedstrijd !
9: In de neutrale zone zijn slechts 3 afgevaardigden alsook de invallers toegelaten. Zij dienen zich in de
DUG OUT te bevinden.Enkel de trainer mag zich in de technische zone ophouden. De terreinafgevaardigde
zal hierop toezien.
10: 30 minuten voor aanvang dienen de teams aanwezig te zijn. De afgevaardigde dient het wedstrijdblad in
te vullen en aan de scheidsrechter de identiteitsbewijzen van zijn spelers te overhandigen ter controle. Er
mogen 16 spelers op het blad vermeld staan
11: Elke deelnemende club zorgt voor een wimpel om aan zijn tegenstrever te overhandigen.
12: Elke team is verplicht TWEE verschillende stellen shirts voorhanden te hebben dit ingeval de
tegenstrever in een zelfde kleur zou spelen. Het team dat als thuisspelend vermeld staat dient zijn kleuren
aan te passen.
13: Wedstrijdduur: schiftingswedstrijden: 2 x 20 minuten met 5 minuten rust.
Na elke schiftingswedstrijd worden door beide teams 3 strafschoppen genomen.
Finale: 2 x 30 minuten met 10 minuten rust
Bij gelijkspel worden 5 strafschoppen genomen. Indien gelijk worden er strafschoppen genomen tot er
een winnaar is.
14: De rangschikking van de schiftingsreeksen wordt als volgt berekend :
winst = 3 punten, gelijkspel= 1 punt, verlies = 0 punten
De klassering per reeks wordt bekomen door :
A :het aantal behaalde punten
B: de meeste overwinningen
C: de meest gemaakte doelpunten
D: de minste tegendoelpunten
E: de meest gelukte strafschoppen
F: indien nog gelijk door loting
15: De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen, diefstal,ongevallen of andere
ongemakken.
16: Elk team zorgt voor eigen opwarmingsballen.
17: Scheidsrechterlijke beslissingen op het veld zijn onaanvaardbaar. Voorvallen welke niet in dit reglement
voorzien zijn zullen door het organiserend Comité beslist worden.
18: Iedere deelnemende club wordt geacht dit reglement te kennen en te aanvaarden.

