Reglement jeugdtoernooi AA Rekem
19 en 20 augustus 2017

1. AA Rekem, met stamboeknummer 01605 aangesloten bij KBVB, organiseert
dit toernooi volgens de normen en regels van de KBVB en dit op de terreinen
van de club gelegen in de Heidestraat z/n te 3621 Rekem (Lanaken).
2. Alle deelnemende ploegen dienen zich minstens 30 minuten voor aanvang
van hun eerste wedstrijd aan te melden op het secretariaat, liefst met volledig
ingevulde spelerslijsten. Bij het niet komen opdagen van een team zal dit
worden doorgegeven aan de bevoegde instanties van de KBVB
3. Alle spelers van een ploeg moeten aangesloten zijn bij de club waarmee ze
aan het toernooi deelnemen.
4. Iedere ploeg wordt gevraagd om eigen opwarmingsballen mee te brengen.
5. Iedere ploeg dient 2 stellen truien of hesjes van verschillende kleuren bij te
hebben. De eerst vermelde ploeg wordt aanzien als thuisploeg en is
zodoende gehouden zijn uitrusting aan te passen aan de bezoekers.
6. Tussen de wedstrijden zijn er 10 minuten voorzien om zich op te warmen en
op te stellen. Alle spelers zijn minstens 2 minuten voor aanvang van de
wedstrijd aanwezig op het vooraf aangeduide speelveld.
7. De wedstrijdduur is voor alle wedstrijden vastgelegd op 20 minuten zonder te
wisselen van speelhelft.

8. Iedere ploeg krijgt bij aanvang van het toernooi enkele flessen water ter
beschikking. Indien nodig kunnen steeds extra flessen op het secretariaat
bekomen worden.
9. Kleedkamers worden gedeeld door verschillende ploegen. Daarom willen wij
vragen om na het omkleden de kleren en de schoenen terug in de
sporttassen te steken en mee uit de kleedkamers te nemen. Voor het
douchen achteraf kan men opnieuw gebruik maken van de kleedkamers.
10. Alle spelers ontvangen een aandenken aan ons toernooi. De
ploegafgevaardigde mag deze aandenkens na het spelen van de laatste
wedstrijd komen afhalen op het secretariaat.
11. Ongepast gedrag van spelers, trainers, afgevaardigden of ouders tegenover
andere deelnemende ploegen, de scheidsrechter of de organisatie wordt
bestraft met onmiddellijke uitsluiting van het toernooi.
12. Elke speler die wordt uitgesloten met een gele kaart is alleen uitgesloten voor
het vervolg van de op dat moment te spelen wedstrijd en mag vervangen
worden. Elke speler die wordt uitgesloten met een rode kaart blijft uitgesloten
voor het vervolg van het toernooi.
13. Bij betwistingen allerhande neemt het secretariaat van het toernooi de
uiteindelijke beslissing. Iedere betwisting kan tot 15 minuten na het einde van
de wedstrijd in kwestie gemeld worden op het secretariaat.
14. Door deelname aan dit toernooi aanvaardt iedere deelnemende ploeg het
toernooireglement.
15. De inrichtende club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
diefstallen, schade of ongevallen.

De jeugdwerking van AA Rekem dankt alle ploegen voor
deelname aan ons toernooi !!!

