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REGLEMENT TORNOOI OHR HULDENBERG 2017
Artikel 1
Het tornooi wordt georganiseerd door OHR Huldenberg en heeft plaats op de terreinen
van OHR Huldenberg, Gilisstraat, 3040 Huldenberg
De spelformule is als volgt:
● U6 volgens de regels van de KBVB voor U7 (5 -5).
◦ Extra regel voor doeltrap van U6 tot en met U8
▪ De eerste bal is een vrije bal naar een veldspeler voor de middenlijn. De
spelers van de tegenpartij staan achter de denkbeeldige 8m lijn.
◦ Uittrappen vanuit de handen is toegestaan.
● U7 en U8: volgens de reglementering van de KBVB met uitzondering van:
◦ Extra regel voor doeltrap van U6 tot en met U8
▪ De eerste bal is een vrije bal naar een veldspeler voor de middenlijn. De
spelers van de tegenpartij staan achter de denkbeeldige 8m lijn.
◦ Extra regel voor de keeper bij het pakken van de bal.
▪ Keepers van een U7 en U8 mogen de bal niet terug in het spel brengen door
middel van een uittrap uit de handen.
● Extra regel bij U8, ploegen die meerdere ploegen hebben ingeschreven mogen de
spelers niet onderling wisselen
● U9: volgens de reglementering van de KBVB voor U10.
● U10, U11 : volgens de reglementering van de KBVB
● U12, U13 : volgens de reglementering van de KBVB
● U15 en U17:
◦ afwijkend van de reglementering van de KBVB, op een half terrein 8 tegen 8
◦ doelen: afmetingen van doelen gebruikt voor U6 tot U9
◦ doelgebied: 8 meter
◦ strafschopstip : 8 meter
◦ Behoudens een doeltrap brengt de doelman de bal terug in het spel met een
uitworp
◦ Geen buitenspel mogelijk
◦ Vrije trap: steeds onrechtstreeks, muur op 5 meter
Artikel 2

De deelnemende ploegen worden verzocht minimum 30 minuten voor de aanvang van de
wedstrijd aanwezig te zijn. . Indien een ploeg forfait geeft voor 1 of meerdere
wedstrijden, behouden de inrichters zich het recht voor om klacht neer te leggen bij de
KBVB en een schadevergoeding te eisen van 250 euro.
Artikel 3
De verplaatsingskosten van de deelnemende clubs worden door hen zelf gedragen.
Artikel 4
Elke speler moet desgevallend zijn identiteitskaart voorleggen.
Artikel 5
Iedere ploeg die bij loting als bezochte ploeg wordt aangeduid wordt aanzien als
thuisploeg en dient zijn uitrusting eventueel aan te passen.
Artikel 6
Ballen te gebruiken bij de opwarming dienen door de deelnemende clubs zelf
meegebracht te worden.
Artikel 7
De inrichtende club, nl OHR Huldenberg, is niet verantwoordelijk voor eventuele
ongevallen en /of diefstallen in de kleedkamers en rond het terrein.
Artikel 8
Alle kwetsuren van ernstige aard dienen onmiddellijk gemeld te worden op het
secretariaat tijdens het tornooi.
Artikel 9
Gele kaart is veld verlaten maar vervanging toegestaan. Rode kaart is uitsluiting in de
wedstrijd en eveneens voor de rest van het tornooi.
Artikel 10
Alle betwistingen of geschillen zullen opgelost worden volgens het reglement en
voorschriften van de KBVB. Bij twijfel zullen de deelnemende scheidsrechters
uitsluitsel brengen. Tegen hun beslissingen is geen verhaal mogelijk.
Artikel 11
Puntenverdeling : winnen 3 punten, gelijkspel met doelpunten 2 punten, gelijkspel
zonder doelpunten 1 punt en verliezen 0 punten
Na elke wedstrijd worden 3 penalty’s genomen
Rangschikking : volgens punten, aantal gewonnen wedstrijden, vervolgens
doelpuntensaldo, het onderling resultaat, aantal gemaakte doelpunten, penalty’s,
onderlinge penalty's. Indien de stand dan nog steeds gelijk is voorziet de
organisatie een loting.
Bij gelijke stand bij de finales zijn er strafschoppen voorzien, bij gelijke stand na drie
strafschoppen worden verdere strafschoppen genomen tot een ploeg mist

Beslissingen van de tornooi-jury zijn niet aanvechtbaar
Artikel 12
Alle wedstrijden zullen gespeeld worden volgens bijgeleverd schema.
Artikel 13
Gelieve de spelerslijst bij aankomst ingevuld op het secretariaat af te geven. Deze lijst
bevat een maximum van 8 spelers (U6, U7 en U8) of 12 spelers (U9, U10, U11, U13 en
U15).
Wij vragen aan spelers en begeleiders een sportieve instelling t.o.v. de scheidsrechter en
de tegenpartij, en de verschillende leeftijdscategorieën te respecteren.
Artikel 14
Alle schade aan de accommodatie veroorzaakt door spelers/leden van uw team, zullen
verrekend worden naar uw ploeg.
KLEEDKAMERS
Het aantal deelnemende clubs overtreft meestal het aantal beschikbare kleedkamers. De
kleedkamers dienen bijgevolg gedeeld te worden door meerdere clubs. Teneinde alles op
een praktische manier te laten verlopen, vraagt de organisatie om
• De aanwezige tijd in de kleedkamer tot een minimum te beperken
• Na het omkleden alle toebehoren van één en dezelfde club bij elkaar te zetten
• De kleedkamertoewijzing (via speelschema of via clubmedewerkers) strikt na te leven
• Geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten, de kleedkamers
worden niet afgesloten tijdens het tornooi
We hopen op de medewerking van alle spelers en begeleiders om de mogelijke
ongemakken tot een minimum te beperken.

Volg ons ook op :
www.ohrhuldenberg.be
www.facebook.com/ohrhuldenberg
www.twitter.com/ohrhuldenberg

