KVV VLAAMSE ARDENNEN
Stamnummer 3857

2e provinciale Oost-Vlaanderen

Jeugdwerking KVV Vlaamse Ardennen
verwelkomt u op het

17e KVVVA Indoortornooi
U6 tem U11
Zaterdag 23 december 2017
Sporthal ‘t Rosco
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse
Tornooiverantwoordelijken:
Amaury Ghistelinck
0497/70.72.41
tornooien@kvvvardennen.be
amaury.ghistelinck@telenet.be
Koen Meersman
0473/22.60.26
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Welkom

Dank voor jullie inschrijving, en van harte welkom op ons
17e indoortornooi.
K.V.V. Vlaamse Ardennen wenst jullie veel succes alsook nog veel sportief
voetbalplezier tijdens de tweede competitiehelft van dit voetbalseizoen.
Tot 23 december aanstaande!

Het jeugdbestuur KVVVA.

Om de hongerige te spijzen en de dorstige te laven zijn de nodige voorzieningen getroffen! Wij
bedienen u met plezier, twijfel niet om hier gebruik van te maken .
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ALGEMENE REGELS
De deelname aan het tornooi betekent een stilzwijgend akkoord met onderstaand reglement.
1.1 Het tornooi wordt georganiseerd door KVV Vlaamse Ardennen
op zaterdag 23 december 2017.
1.2 Het tornooi gaat door in de sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241 te 9600 Ronse.
1.3 Benaming: 17e KVVVA Indoortornooi voor U6 tot en met U11.
1.4 Het tornooi is toegelaten voor spelers die tot de categorie van de U6 tot en met de U11
behoren volgens de leeftijdgrens van het reglement van de KBVB.
1.5 De verzekeringskosten zullen van ambtswege aangerekend worden aan de inrichtende
club.
1.6 Forfait :
€ 150 per deelnemende ploeg/wedstrijd te betalen aan de inrichtende club.
De score zal 3-0 of 0-3 bedragen ten voordele van de aanwezige ploeg.
Bij algemeen forfait bedraagt de boete € 500 per ploeg.
1.7 Uitstellen van wedstrijden:
In geval één of meerdere wedstrijden uitgesteld dienen te worden, zal de inrichtende club
met de deelnemers overleggen om het tornooi in gunstige zin af te werken.
De inrichtende club heeft niettemin het finale woord.
1.8 Verantwoordelijkheid:
Organisatorisch is de inrichtende club verantwoordelijk tegenover de KBVB.
Elke deelnemende club zal mede instaan voor het gedrag van haar afgevaardigden, spelers en
supporters. Dit zowel op als rond het terrein, t.o.v. de scheidsrechters,
zaalverantwoordelijken, eventuele lijnrechters en tegenspelers. Bij incidenten op dit vlak zal
de deelnemende club haar verantwoordelijkheid moeten dragen t.o.v. de KBVB.
De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen alsook voor ongevallen welke zich
voordoen buiten het speelveld.
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1.9 Geschillen:
Alle betwistingen worden in eerste aanleg door de inrichtende club beslecht.
Artikel 24 van het bondsreglement is integraal van toepassing.
1.10 Uitrusting:
Bij elke wedstrijd is de thuisploeg verplicht zijn kleuren aan te passen aan de bezoekers.
1.11 Identiteitskaarten: elke speler moet zijn kids-ID kunnen voorleggen.
1.12 Een speler mag slechts bij 1 ploeg aantreden en niet wisselen van ploeg tijdens het
tornooi. Uitzonderingen kunnen enkel in overleg en met toestemming van de
tornooiverantwoordelijken.
1.13 Scheidsrechterbladen: Deze worden aan het P.K. overgemaakt door de inrichtende club.
1.14 De wedstrijden worden geleid door eigen scheidsrechters.
1.15 Het opstellen van het wedstrijdschema is opgesteld via loting.
1.16 Tornooiverantwoordelijken:
Amaury Ghistelinck, 0497/70.72.41
Koen Meersman, 0473/22.60.26
1.17 De inkom bedraagt € 4.
1.18 Elke ploeg beschikt over twee gratis toegangskaartjes voor de trainer en begeleider. Deze
liggen klaar aan de kassa
1.19 Er is gratis water te bekomen voor alle deelnemende ploegen.
1.20 Voor iedere speler is een herdenkingsmedaille voorzien. Uitreiking gebeurt na de
poulewedstrijden en na de grote finale. De 1ste ploeg in elke reeks ontvangt een trofee.

Rookverbod
Denk aan de gezondheid van onze spelende kinderen!
Er heerst een algemeen rookverbod in de sporthal.
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WEDSTRIJDREGLEMENT
De deelname aan het tornooi betekent een stilzwijgend akkoord met onderstaand reglement.
1.1 Aantal spelers: max 8 spelers mogen op het scheidsrechtersblad ingevuld worden.
U10 en U11:
Er wordt gespeeld met 5 spelers (keeper + 4) per ploeg
U6 t/m U9:
Er wordt gespeeld met 5 spelers ZONDER DOELMAN per ploeg
1.2 Doelen
U10 en U11:
Er wordt met zaalvoetbal-doelen gespeeld. Dus een doelman is toegestaan en aangewezen.
De doelman mag na interceptie van de bal van uit de handen niet uittrappen, maar brengt de
bal rollend of voetballend terug in het spel.
U6 t/m U9:
Er wordt met minivoetbal-doelen gespeeld. Er zal geen keeper worden aangeduid, er is dus
geen enkele speler die met de handen de bal mag spelen.
1.3 Alle wedstrijden en finales worden gespeeld op zaterdag 23/12/2017. U6, U7, U8 en U9
spelen in 2 poules waarna de finalewedstrijden plaats vinden. Bij U10 en U11 zijn er telkens 2
aparte reeksen van 5 ploegen, iedereen speelt tegen iedereen waarbij klassement wordt
opgemaakt.
1.4 Per gewonnen poulewedstrijd worden 3 punten toegekend. Bij gelijkspel met doelpunten
(bijvoorbeeld 1-1, 2-2, …) krijgen beide ploegen 2 punten. Bij gelijkspel zonder doelpunten
(steeds 0-0) krijgen beide ploegen 1 punt. De verliezende ploeg krijgt 0 punten.
1.5 In geval van gelijke eindstand in de reeksen worden verder volgende criteria gehanteerd in
prioritaire volgorde:
- het doelpuntensaldo
- aantal gemaakte goals
- aantal geïncasseerde goals
- het onderlinge duel
- een aparte strafschoppenreeks volgens regel 1.13 van dit reglement
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1.6 Duur van
wedstrijden:

Oost-Vlaanderen

Alle wedstrijden duren 1 x 12minuten.
Al de wedstrijden starten steeds gelijktijdig met fluitsignaal en stoppen door de buzzer van het
scorebord in de zaal.
1.7 De bezoekende ploeg geeft steeds de aftrap.
1.8 Indien de bal buiten de zijlijnen belandt, wordt er ingetrapt of ingedribbeld, van daaruit
mag niet rechtstreeks gescoord worden. De tegenstander moet op minimum 3 meter afstand
staan. Hoekshoppen worden gegeven, ook hier mag niet rechtstreeks gescoord worden.
1.9 Vrije trappen zijn steeds onrechtstreeks. De tegenstander moet op minimum 3 meter
staan.
1.10 Slidings en tackles zijn niet toegestaan en worden met een onrechtstreeks vrije trap
bestraft.
1.11 De trainers mogen niet op het terrein komen tijdens de wedstrijd.
1.12 Uitsluitingen :
Spelers die tijdens het tornooi worden uitgesloten, blijven het ganse tornooi uitgesloten.
Dit geldt ook voor feiten gepleegd tijdens de rust of na de wedstrijd en waarvoor de
scheidsrechter een verslag dient op te maken.
1.13 Indien de troosting, kleine finale of grote finale eindigt op een gelijkspel, zal overgegaan
worden tot het nemen van 3 strafschoppen per ploeg. Indien de stand dan nog gelijk is, wordt
er om beurt één strafschop gegeven tot er een winnaar bekend is.

