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WEDSTRIJDREGLEMENT  
 
 
- Alle wedstrijden worden betwist onder de geldende reglementen van de K.B.V.B. 
- De ploegen, die eerst vermeld staan op het wedstrijdschema, dienen indien nodig hun 
uitrusting aan te passen aan die van de tegenstrever. 

 (K.S.V. Wildert wordt altijd beschouwd als thuisploeg) 
- Gelieve de ingevulde spelerslijst af te geven op het tornooi secretariaat. 
 - Na de schiftingswedstrijden (indien die er zijn) worden er geen strafschoppen genomen. 
 - Voor een gewonnen wedstrijd bekomt men drie punten en voor een gelijkspel 1 punt. 
 - Na de schiftingswedstrijden wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt per groep; voor dit 
klassement gelden de volgende criteria : 

  1. Aantal punten 
  2. Aantal gewonnen wedstrijden. 
  3. Het doelpuntensaldo 
  4. Aantal gescoorde doelpunten 

5. Het onderling resultaat 
 - Indien er dan nog geen verschil is, dan worden er strafschoppen genomen door de ploegen die 
gelijk staan in hun reeks.  Er worden vijf strafschoppen genomen en bij gelijke stand na deze 
reeks, wordt om beurt een strafschop genomen tot er een winnaar is. 

- In de plaatsingswedstrijden worden enkel bij gelijke stand strafschoppen genomen : vijf per 
ploeg en bij gelijke stand na deze reeks wordt om beurt door verschillende spelers een 
strafschop genomen tot er een winnaar is. 

- Bij een gele kaart mag men blijven deelnemen aan het verdere verloop van de wedstrijd. 
- Bij een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd volgt er een uitsluiting voor deze wedstrijd, 
 deze speler mag niet vervangen worden. Hij is ook geschorst voor de volgende wedstrijd. 
 - Een rode kaart betekent uitsluiting voor de verdere duur van het tornooi, deze speler mag niet 
vervangen worden. 

 - Bij eventuele geschillen beslist de organiserende club. 
- Elke club brengt zijn eigen trainingsballen mee. 
- Er staan 4 kleedkamers ter beschikking voor het douchen, tijdens het tornooi moeten de 
sportzakken in de daarvoor voorziene containers geplaatst te worden. 

- Gelieve geen waardevolle voorwerpen in de sporttassen achter te laten  
-   De organiserende club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van 
voorwerpen of geld. 

 - De prijsuitreiking van de medailles en de bekers gebeurt na de laatst gespeelde wedstrijd van 
elke categorie  

                   
              
 
 
 
 
 
              Veel succes en hou het tof.  
              Het  organisatiecomité. 

 


