ZOMERTORNOOI SV GRASHEIDE
TORNOOIREGLEMENT 2021

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B.
2.

De duurtijd van de wedstrijden is opgenomen in de wedstrijdplanning, die U later wordt meegedeeld.

3. Vervangingen volgens de reglementen van de K.B.V.B.
4. De scheidsrechters worden aangeduid door de inrichtende club SV GRASHEIDE.
De onkosten vallen ten laste van de inrichtende club.
5. Bij afwezigheid van een deelnemend elftal wordt er door de afwezige club een schadevergoeding van 100 Euro
betaald aan de inrichtende club. Idem bij forfaitverklaring op een wedstrijd.
6. Het inrichtend comité is niet verantwoordelijk voor diefstallen en/of ongevallen op en rond het terrein.
Gezien het aantal deelnemende clubs zijn wij verplicht meerdere clubs in de kleedkamers samen te brengen.
Laat geen geld of waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers.
7. Er worden door de deelnemende clubs bij aanvang der wedstrijden geen clubwimpels of aandenkens overhandigd.
8. Alle betwistingen worden in eerste instantie beoordeeld door het inrichtend comité.
9. De deelnemende ploegen zorgen zelf voor hun opwarmingsballen.
10. De eerst vermelde ploeg op het wedstrijdschema wordt beschouwd als de thuisspelende ploeg. Afspraken i.v.m. de
uitrusting (kleuren) kunnen eventueel op voorhand worden gemaakt, doch bij betwisting is het reglement van de
K.B.V.B. van toepassing.
11. Een speler uitgesloten met een rode kaart tijdens één der wedstrijden, blijft uitgesloten voor de ganse duur van het
tornooi.
12. De afgevaardigden van de deelnemende ploegen dienen zich minstens een half uur voor aanvang van hun
eerste wedstrijd aan te bieden op het tornooisecretariaat.
Het VV-tornooiblad wordt vóór de aanvang van de 1-ste wedstrijd ingevuld op het secretariaat bezorgd, of
bij voorkeur vooraf doorgemaild aan svgrasheide@telenet.be
Indien het tornooiblad beschikbaar is op www.wedstrijdbladen.be, dient het daar te worden ingevuld.
13. De prijsuitreiking (medailles of beker) vindt plaats onmiddellijk na het einde van de laatste wedstrijd in de
betreffende categorie op het A-terrein of volgens de aanduiding op het wedstrijdschema.
14. Door hun deelname gaan de clubs akkoord met het interne reglement van de inrichtende club.

Door hun deelname aanvaarden de clubs het tornooireglement.
Het reglement werd eveneens bezorgd bij de uitnodigingen.

