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1ste Memorial “Jos De Ryck” 2019
Reglement Categorie U 12

Art. 1

Raad van Bestuur LAVA is de inrichter van de wedstrijden.
De wedstrijden worden gespeeld:
Wanneer:
ZONDAG 02 JUNI 2019
Waar:
Terreinen van het Provinciaal Opleidingscentrum KBVB VV Antwerpen en
Gemeentelijke Sportvelden Wommelgem
’t Brieleke 18 – 2160 Wommelgem.

Art. 2

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en diefstallen die zich zouden
voordoen voor, tijdens en na de wedstrijden.

Art. 3

Elke deelnemende ploeg dient 45 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig
te zijn.
De afgevaardigde geeft het ingevulde tornooiblad af op het secretariaat 30 minuten voor
aanvang van de eerste wedstrijd. Bij gebruik van genummerde uitrustingen moet de juiste
nummering gebruikt worden.
De eerstgenoemde club is de thuisclub en past zijn uitrusting aan indien deze dezelfde is
aan die van hun tegenstander.
De finalisten delen 5 dagen voor de wedstrijddag de kleuren van de uitrusting mee aan de
inrichters. (F. Brems)

Art. 4

Betwistbare feiten:
- Al de reglementen van de KBVB zijn van toepassing.
- Een gele kaart = booking.
- Tweede gele kaart = volgende wedstrijd geschorst.
- Twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd = terrein verlaten + geschorste voor volgende
wedstrijd.
- Rode kaart = einde Memorial “Jos De Ryck”
De betwistbare feiten van de spelleiding, gevallen van wandaden, moeten aan het bevoegd
comité van de KBVB overgemaakt worden, volgens de bepalingen voorzien in het
bondsreglement. Al de onvoorziene gevallen zullen door minstens 3 leden van de Raad van
Bestuur LAVA beslecht worden. Al deze beslissingen zijn zonder verhaal.

Art. 5

Categorie wedstrijden en spelers:
- U 12, geboren in 2007 of jonger.
- Zij spelen in een 8/8 format.
- Er mogen max 12 spelers vermeld worden op het tornooiblad
- De op het tornooiblad vermelde spelers spelen minimaal de helft van de totale
tornooiduur.

Art. 6

Er mogen wel elite of interprovinciale spelers opgesteld worden.

Art. 7

Vervangingen:
Het principe van doorlopende vervangingen is van toepassing.

Art. 8

Vertoon van de identiteitskaart:
Een identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs is verplicht (art. V/24 van het
bondsreglement). Ontbreken van een geldig document en toch opstellen heeft een FF-score
tot gevolg.

Art. 9

Er worden geen opwarmingsballen voorzien.

Art. 10

Duur van de wedstrijd:
U 12: 3 wedstrijden van 2 x 12’30” met 2’ rust

Art. 11

Rangschikking:
- Meeste punten (winst = 3 punten, gelijk met doelpunten = 2 punten, gelijk zonder
doelpunten = 1 punt en verlies = 0 punten).
- Bij gelijke punten:
- gewonnen wedstrijden
- doelpuntensaldo
- doelpunten voor
- doelpunten tegen
- lottrekking

Art. 12

De deelnemende spelers ontvangen een aandenken.

Deelnemende clubs: K VERBR BALEN
KSV BORNEM
KSK WAVRIA
CLUB UIT HET GEWEST LIER/HERENTALS

