
REGLEMENT INT. U13 CUP BASSEVELDE  

04 en 05 juni 2022 

BASSEVELDE 2022 
1. Het tornooi is voorbehouden aan miniemenelftallen of junioren D. De spelers 

moeten geboren zijn na 01/01/2009.  
 
2. Iedere ploeg dient VOOR aanvang van de eerste tornooiwedstrijd  (zaterdag 

04 juni 2022, vóór 09u00) bij het wedstrijdsecretariaat een elftallijst in te 
leveren, met daarop de naam; voornaam; geboortedatum en VAST 
rugnummer van elke speler. Bij het inleveren van deze elftallenlijst MOETEN 
de identiteitskaarten van elke speler worden bijgevoegd ter controle.   

 
3. De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van KVV Klauwaarts 

Bassevelde (stamnummer 7026), Beekstraat te Bassevelde. 
 

4. De wedstrijden worden geleid door scheids- en lijnrechters van de KBVB. 
 

5. De 16 deelnemende ploegen worden onderverdeeld in 4 reeksen van 4 
ploegen. De loting daarvan heeft plaats op maandag 04 april 2022 te 
Assenede. 

 
6. a. De reekswedstrijden (nummers 1 tot en met 24) duren 2 X 15’ met een 

korte rustpauze waarbij de spelers op het veld blijven.  
 
b. De rangschikking in elke reeks wordt opgemaakt volgens het behaalde 
aantal punten  
    3 punten voor een gewonnen wedstrijd 
    1 punt voor een gelijkspel. 
    0 punten voor een verlieswedstrijd 
 
c. In geval van gelijkheid van punten, tellen de opeenvolgende criteria, zonder  
terug te keren naar het vorige punt: 
    1. het doelpuntensaldo  
    2. het aantal gescoorde doelpunten 
    3. het aantal tegendoelpunten. 
    4. het resultaat van de onderling gespeelde partij.   
    5. wanneer er nog gelijkheid is, worden er strafschoppen genomen (3 per  
        ploeg); en dan verder 1 per 1 tot er een winnaar gekend is.  

 
7. De volgende schiftingswedstrijden (nummers 25 tot en met 36) duren 2 x 20’ 

met een korte rustpauze waarbij de spelers op het veld blijven. Alleen bij 
gelijke eindstand worden door elke ploeg 3 strafschoppen genomen. Bij 
gelijke stand na deze reeks strafschoppen, wordt er 1 strafschop per ploeg 
getrapt tot de winnaar gekend is.  

 
8. a. De finalewedstrijden(nummers 37 tot en met 43) duren 2 x 20’, met een 

korte  rustpauze, waarbij de spelers op het veld blijven.. Bij een gelijke 
eindstand worden door elke ploeg 3 strafschoppen getrapt. Bij gelijke stand 
na deze reeks strafschoppen wordt er één strafschop per ploeg getrapt tot de 
winnaar gekend is. 
 
b. De grote finale (nummer 44) duurt 2 x 20’, met een korte  rustpauze, 
waarbij de spelers op het veld blijven. Bij een gelijke eindstand worden door 
elke ploeg 3 strafschoppen getrapt. Bij gelijke stand na deze reeks 
strafschoppen wordt er één strafschop per ploeg getrapt tot de winnaar 
gekend is..  



 
9. Er mogen 4 vervangingen gedurende de wedstrijd worden doorgevoerd. 

Tijdens de rust mag onbeperkt vervangen worden.  
Een speler die tijdens een wedstrijd vervangen wordt, mag opnieuw tijdens 
dezelfde wedstrijd ingebracht worden.  

 
10. De speler die bestraft wordt met een gele kaart mag op het veld blijven.  

Een speler die op het tornooi tweemaal de gele kaart krijgt, is automatisch 
voor de volgende wedstrijd geschorst.  
Een speler die bestraft wordt met een rode kaart, moet het veld verlaten en 
kan niet door een reservespeler worden vervangen. Hij is tevens geschorst 
voor de volgende wedstrijd van zijn ploeg. 

 
11. De strafschoppen na de wedstrijd mogen getrapt worden door zowel de 

effectieve spelers als door de reservespelers 
 

12. Een speler die een rode kaart gekregen heeft kan geen strafschop meer 
trappen tijdens diezelfde wedstrijd. 
 

13. Vóór aanvang van de grote finale zullen alle deelnemende ploegen aan het 
publiek worden voorgesteld. Volg hierbij de instructies van de organisatie 
strikt op. 

 
14. Elke ploeg die deelneemt aan het tornooi moet verplicht aanwezig zijn op de 

slotceremonie op 05 juni 2022  om 18.00 uur. 
 

15. Elke ploeg moet 30’ voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. 
 

16. Elke ploeg dient in het bezit te zijn van twee van kleur verschillende 
uitrustingen. Als de uitrustingen van beide ploegen dezelfde kleur hebben, 
mag de ploeg die als “thuisploeg aangeduid staat” in zijn officiële kleuren 
spelen.  

 
17. De afgevaardigden en de spelers moeten verzekerd zijn bij hun voetbalbond. 

De club KVV Klauwaarts Bassevelde en het organisatiecomité zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor verlies of diefstal van 
voorwerpen op of rond de terreinen en de kleedkamers. 

 
18. Een ingeschreven ploeg die niet op het terrein verschijnt, krijgt een boete van 

1500 euro per wedstrijd. 
 

19. Een ploeg die een inbreuk pleegt op het reglement, krijgt een boete van 1500 
euro 

 
20. Aan dit tornooi zijn verschillende trofeeën verbonden. Elke deelnemende 

ploeg ontvangt een herinnering. 
 

21. Voor de aanvang van elke wedstrijd dient er een wimpel of een aandenken te 
worden uitgewisseld tussen de beide ploegen. 

 
22. Elke ploeg dient de nodige voetballen mee te brengen voor de opwarming. 

 
23. Aan de ploegen (spelers en 4 volwassenen) zal op de wedstrijddagen een 

warme maaltijd aangeboden worden. Na elke wedstrijd ontvangen de spelers 
gratis drinkbaar water. 
 
 



24. Door de deelname aan dit tornooi aanvaardt elke club dit reglement. Elke niet   
in dit reglement uitdrukkelijk voorziene schikking wordt geregeld volgens de 
voorzieningen van de KBVB. Het inrichtend comité beslecht dit ter plaatse. 
Iedere klacht dient te worden ingediend op het secretariaat op de daartoe 
voorziene formulieren, ten laatste 15’ na het beëindigen van de wedstrijd. De 
beslissingen van het inrichtend comité zijn zonder verhaal. 


