
Tornooireglement KJV Kruibeke
18de Fair Play Jeugd Cup

ART.1: Locatie
Het voetbaltornooi wordt ingericht door KJV Kruibeke op zaterdag 28 augustus 2021.
Locatie: Sportcomplex Kerkeputte
Kromstraat, 9150 Kruibeke

Er zijn 2 kunstgrasvelden en 3 natuurgrasvelden. De wedstrijden kunnen doorgaan op beide type velden

ART.2: Deelnemende clubs
Zie praktische informatie

ART.3: Toegelaten spelers
De spelers moeten aangesloten zijn bij hun respectievelijke club waarvoor zij spelen.
Iedere speler moet een kids-ID of identiteitskaart kunnen voorleggen in geval van betwisting.

De leeftijdsindeling is volgende:
U7: geboortejaar 2016 of jonger, max. 8 spelers
U8: geboortejaar 2015 of jonger, max 8 spelers (wedstrijd 5 tegen 5, 3 reserven)
U9: geboortejaar 2014 of jonger, max 8 spelers (wedstrijd 5 tegen 5, 3 reserven)
U10: geboortejaar 2013, max 12 spelers (wedstrijd 8 tegen 8, 4 reserven)
U11: geboortejaar 2012, max 12 spelers (wedstrijd 8 tegen 8, 4 reserven)
U12: geboortejaar 2011, max 12 spelers (wedstrijd 8 tegen 8, 4 reserven)
U13: geboortejaar 2010, max 12 spelers (wedstrijd 8 tegen 8, 4 reserven)
De spelerslijst moet in het bezit zijn van KJV Kruibeke, 45 minuten voor de eerste
wedstrijd van de deelnemende ploeg, op het secretariaat. Deze lijst kan ook doorgestuurd
worden voor de wedstrijd naar info@jvkruibeke.be en dit tot vrijdag 26 aug.2022, 22u00.

ART.4: Tornooireglement
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB, uitgezonderd
daar waar beschreven in dit reglement.
Er wordt een klassement opgemaakt voor U8 tot en met U13.
Bij U7 (3vs3 wedstrijden) zal er geen klassement worden opgemaakt.

ART.5: Vervangingen
Vervangingen mogen doorlopend verlopen.

ART.6: Wedstrijden en wedstrijdduur:
Alle wedstrijden duren 15’.
Er worden geen strafschoppen genomen na de wedstrijden, tenzij dit noodzakelijk is om
te bepalen wie er de volgende wedstrijd moet spelen in het tornooischema.

ART.7: Uitsluitingen en onbehoorlijk gedrag
Elke speler die in de loop van de wedstrijd een GELE kaart krijgt, wordt uitgesloten voor
die wedstrijd en mag vervangen worden. Elke speler die ROOD krijgt of een
scheidsrechterlijk verslag, voor incidenten gedurende het tornooi, is uitgesloten voor het
gehele tornooi. Dit geldt ook voor trainers en afgevaardigden.

ART.8: Forfait
In geval een club forfait geeft behoudt de inrichtende club zich het recht voor een
schadevergoeding van 50,00€ per wedstrijd te eisen voor het niet naleven van de inschrijving
De forfaitscore is bepaald op 3-0 of 0-3.

ART.9: Uitstellen van wedstrijden:



Indien door onvoorziene omstandigheden (bv wolkbreuk) wedstrijden moeten worden uitgesteld, 
zullen de inrichters samen met de betrokken clubs en scheidsrechters overleg plegen om het
tornooi in de meest gunstige zin af te werken.
Laattijdig opdagen geldt niet als reden tot uitstel en zal aanleiding geven tot een forfaitnederlaag.

ART.10: Rangschikking
Voor het klassement:
Een gewonnen wedstrijd is 3 punten, een gelijkspel 1 punt per club, een verloren wedstrijd 0 punten.

Bij gelijke punten wordt er respectievelijk gekeken naar:
- het aantal gemaakte doelpunten
- het aantal tegendoelpunten
- fairplay score
Bij ex-aequo van al deze factoren worden penalties getrapt tot een ploeg mist en de andere scoort
zonder een bepaald minimum (kan dus afgelopen zijn nadat 1 speler van elke ploeg heeft getrapt in-
dien de ene ploeg scoort en de andere niet).

Voor de FairPlay zullen de punten bepaald worden door de scheidsrechters, dit voor de
fair-play van spelers, trainers, ouders en supporters voor, tijdens en na de wedstrijden.

ART.11: Verantwoordelijkheden
De inrichter is verantwoordelijk voor gans de organisatie van het tornooi. Bij incidenten kunnen deel-
nemende clubs mede verantwoordelijk gesteld worden. De inrichter is NIET verantwoordelijk voor
gebeurlijk verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen, onder welke vorm ook, gedurende het
tornooi. Iedere begeleider moet ervoor zorgen dat er geen waardevolle voorwerpen achterblijven.

ART.12: Geschillen
Alle geschillen worden, in de mate van het mogelijke, tussen club en inrichters opgelost, uitgezonderd 
de spelleiding en wangedrag van spelers. De laatsten worden beslecht door het P.C. Oost-Vlaanderen.

ART.13: Aanmelden
Iedere ploegafgevaardigde dient zich samen met de spelerslijst minstens 45 minuten voor
de aanvang van de zijn eerste wedstrijd aan te melden op het secretariaat.

ART.14:
Elke club zal het reglement ontvangen en uit hoofde van haar deelname zonder verwijl aanvaarden

ART.15: Materiaal
Elke club zal zijn opwarmingsballen meebrengen en wordt gevraagd om een stel truitjes
of hesjes van verschillende kleur mee te brengen. (De thuisploeg past zijn truitjes aan.)
Tijdens de wedstrijden is er water voor de spelers voorzien af te halen op het secretariaat.
Extra water kan mits inlevering van de lege flessen worden bekomen.

ART.16:
Alle deelnemers krijgen een aandenken en voor elke reeks is een Fair-Play beker voorzien.

ART.17:
In de neutrale zone is enkel de trainer, de afgevaardigde en de wisselspelers toegelaten.
Ouders en supporters dienen zich achter de omheining te plaatsen .

ART.18:
Bij afwezigheid van een ploeg op het voorziene uur, zoals meegedeeld in het
wedstrijdschema, verliest deze de wedstrijd en ook de punten verbonden aan deze
wedstrijd. Om het tornooi vlot te laten verlopen dienen de aanvangstijden van de
wedstrijden gerespecteerd te worden. (zie ART.9)

ART.19: Scheidsrechters
Deze worden intern door KJV Kruibeke gekozen uit spelers 1ste ploeg / beloften / jeugd / dames of zijn



officiële scheidsrechters.

ART.20: Verzekering
Ingeschreven spelers zijn verzekerd tegen ongevallen zoals voorzien in de reglementen
van het Federaal Solidariteitsfonds.

ART.21: Kleedkamers
Bij aankomst wordt u meegedeeld in welke kleedkamer uw ploeg zich kan omkleden. 
Kleedkamers worden gedeeld door meerdere clubs, elke club is verantwoordelijk voor haar
eigen materiaal. Alle materialen moeten uit de kleedkamers meegenomen worden.
Deze worden verzameld in de voorziene container of opslagruimte van de club.

ART.22:
Er is de mogelijkheid tot eten tegen democratische prijzen binnen de accommodatie.
Eigen eten en/of drinken meebrengen tijdens het tornooi en verbruiken in de kantine -
graspleinen is straks verboden, met uitzondering van drinken voor spelers of medicatie.

ART.23: Inkom
De algemene inkom bedraagt 4,00€ en is gratis voor spelers, min 16-jarige supporters,
trainers en afgevaardigde.
Voor elke ploeg zijn er 2 vrijkaarten (voor de trainer en afgevaardigde) voorzien. Hiervoor
moet men aftekenen bij binnenkomst.

Bij problemen kan men steeds contact opnemen met de organisatie op 0475/33 15 02
Het bestuur van KJV Kruibeke wenst jullie verder een aangenaam en sportief tornooi.

VanCaeneghem Wouter
Tornooiverantwoordelijke KJV Kruibeke

wouter@jvkruibeke.be


