Met dank aan onze sponsors:

Reglement Halfoogst toernooi KVK Robur: U7 tem
U13 op 10 en 11 augustus 2019
Ons toernooi, georganiseerd door de jeugdwerking van KVK ROBUR –
Stamnummer KBVB 04162, staat naar jaarlijkse gewoonte in teken van
FAIRPLAY.
De scheidsrechters worden aangeduid door de organiserende club.
De organisatiekosten zijn ten laste van de organiserende club. De
verplaatsingskosten zijn ten laste van de deelnemende clubs.
Iedere ploeg heeft recht op 2 vrijkaarten, trainers inbegrepen. Deze worden
verrekend bij het betreden van het terrein. Spelers hebben gratis toegang. De
normale toegang bedraagt 3 euro per persoon.
De organiserende club behoudt zich het recht voor om een ingeschreven
ploeg die niet op het tornooi verschijnt, een vergoeding te vorderen van 75 €.
De forfaitscore wordt bepaald op 0-3 of 3-0.
Dit tornooi wordt georganiseerd voor U7 tem U13 ploegen. Het tornooi vindt
plaats in het Gemeentelijk Stadion van KVK ROBUR, Campus Kauter in de
Kauterstraat in Moerzeke. Hoewel er een ruime parking is, verwachten wij toch
heel wat ploegen en bezoekers. Op tijd vertrekken is de boodschap; er is
tevens parkeergelegenheid op het dorp van Moerzeke, waarna u te voet de
St-Martensommegangstraat volgt tot ons terrein.


De deelnemende clubs worden bij aankomst verzocht zich te
melden op het tornooisecretariaat, ten laatste 45 min voor
aanvang van hun eerste wedstrijd.



Hierbij vinden jullie een wedstrijdschema en een terreinindeling



De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers en
begeleiders. Het is niet toegelaten om voetbalschoenen af te
wassen onder de douches. Voorzieningen zijn aanwezig buiten de
kleedkamers.



Bij aankomst wordt een kleedkamer aangewezen. Nadien worden
de voetbaltassen op de door de organisatie toegewezen plaats
gezet.



Bij aankomst en na het invullen van het wedstrijdblad zal aan elke
ploeg een omslag overhandigd worden met daarin een eventuele
laatste briefing, De reglementen van de KBVB zijn van toepassing.
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Wedstrijden worden gespeeld op het A en B terrein. Bij slechte weersomstandigheden kan de organisatie beslissen
het tornooi niet te laten doorgaan.



Iedere ploeg zal zich voorzien van 2 uitrustingen. De club vermeldt als eerste ploeg “thuisspelende” dient zich aan de
tegenstrever aan te passen. Rugnummers mogen bedekt worden met hesjes.



Elke ploeg dient zelf zijn eigen oefenballen mee te brengen. Deze dienen gemerkt te worden met de clubkentekens.



Tijdens de wedstrijd is de toegang tot het neutraal gebied enkel voor de trainer en de begeleiders. Supporters mogen
de terreinen waar de wedstrijden worden betwist niet betreden. Zij dienen achter de afsluiting te blijven.



Er worden geen fanions uitgewisseld.



Het organisatiecomité van KVK ROBUR MOERZEKE is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan
waardevolle of persoonlijke voorwerpen en dit voor de ganse duur van het tornooi.



Prijsuitreiking: na de laatste wedstrijd van elke categorie voor de Kantine



Elke betwisting zal voorgelegd worden aan het organisatiecomité. De genomen beslissingen zijn onherroepelijk en
definitief.



Deelname aan het tornooi veronderstelt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

PRAKTISCHE ZAKEN
-

Onze medewerkers zullen de kleedkamers aanwijzen. Dit zal ook gebeuren na het tornooi voor het douchen. Wij vragen
uw begrip voor eventuele wachttijden bij het douchen. Bij eventuele problemen kan u zich steeds wenden tot het
secretariaat.

-

Wanneer de spelers hun voetbalkledij hebben aangetrokken, gelieve dan alles in de sporttassen te steken en de
kleedkamer te verlaten aub. De sporttassen dienen geplaatst te worden op de daartoe voorziene plaats. Gelieve
portefeuilles en andere waardevolle voorwerpen zelf bij te houden. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor
eventueel verlies.

-

Tijdens het tornooi zal er voor de spelers water ter beschikking staan in het secretariaat. Wij vragen aan de
afgevaardigden van elke ploeg zelf de flessen af te halen en de lege flessen terug te bezorgen. Zo slingeren er geen lege
flessen rond, op en naast het terrein.

-

In de kantine kan iedereen terecht voor een natje en een droogje. Naast de kantine is er ook een eetkraam voorzien.

-

Voor inlichtingen of opmerkingen kan u zich steeds wenden tot het jeugdsecretariaat of bij één van onze medewerkers.

Wij danken jullie voor jullie medewerking en wensen jullie nog een aangenaam en sportief tornooi.

Info voor trainers en afgevaardigden


Het uitslagenbord kan geraadpleegd worden aan de deur van het secretariaat en de kantine.



Na het omkleden wordt elke ploeg verzocht de kleedkamer leeg te maken en de tassen op de aangeduide
plaats te zetten. Bij vragen, wend u tot de verantwoordelijke.

De jeugdwerking van KVK ROBUR Moerzeke

VEEL SUCCES!
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