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REGLEMENT 16DE RATJESTORNOOI - PLOPSACUP
ZONDAG 28 APRIL 2019: U15-TORNOOI

Art. 1: inrichter van het tornooi
Het tornooi wordt ingericht door KRC De Panne en gaat door onder de
benaming: “16de Ratjestornooi - Plopsacup” en wordt gespeeld op de velden
van KRC De Panne, gelegen Veurnestraat 317 te De Panne.
Art. 2: algemene bepalingen
Het tornooi wordt in alle categorieën gespeeld volgens de reglementen
van de Koninklijke Belgische voetbalbond, behalve de uitzonderingen
beschreven in het tornooireglement.
Art. 3: spelers
Alle deelnemende spelers dienen aangesloten te zijn bij hun nationale
voetbalbond. De spelers moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart of het
identiteitsbewijs van hun voetbalbond te kunnen voorleggen.
Er mogen maximaal 16 spelers per ploeg en per wedstrijd deelnemen aan
het tornooi voor U15. Deze spelers dienen op het wedstrijdblad te worden
vermeld.
Art. 4: gele en rode kaarten
Bij de U15 gelden de volgende tornooiregels:
o Speler die een gele kaart krijgt, wordt voor de rest van de wedstrijd
uitgesloten, maar mag worden vervangen.
o Speler die een rode kaart krijgt wordt voor de rest van de wedstrijd
uitgesloten en mag niet vervangen worden. De tornooi-organisatie
overlegt in samenspraak met de scheidsrechter over een eventuele
verdere schorsing als gevolg aan deze rode kaart (uitsluiting
voldoende/ 1 wedstrijd schorsing/ rest van tornooi geschorst).
Art. 5: uitrustingen en oefenballen
Bij gelijke kleuren, dient de aangeduide thuisploeg zich aan te passen,
tenzij na onderling overleg tussen beide ploegen.
Ieder club zorgt dus minstens voor 2 stel truien van verschillende kleuren.
De deelnemende ploegen zorgen zelf voor hun opwarmingsballen.

Art. 6: scheidsrechters
Het tornooi wordt geleid door scheidsrechters aangesloten bij de KBVB.
Art. 7: forfait
Een club die niet komt opdagen, zal via de KBVB bestraft worden met een
boete van 50 euro per wedstrijd waar forfait voor gegeven werd. Het forfait zal
gemeld worden aan de KBVB.
Art. 8: ploegafgevaardigden en trainers
Voor het begin van de eerste wedstrijd komen de ploegafgevaardigden
hun spelerslijst afgeven op het secretariaat.
Tijdens het tornooi zijn de ploegafgevaardigde en de trainer
verantwoordelijk voor het goede gedrag van hun ploeg.
Zowel de afgevaardigde als de trainer dienen hun respectievelijke
armbanden te dragen, zoals voorzien in de reglementen van de KBVB.
Art. 9: diefstal en ongevallen
De organiserende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen
en ongevallen, noch voor zoekgeraakte of verloren voorwerpen. Iedere ploeg
dient de nodige maatregelen te treffen om dergelijke feiten te voorkomen.
Art. 10: toegangsprijzen
De toegangsprijs voor volwassen en jongeren ouder dan 16 jaar (niet
spelers) bedraagt 3 euro voor een volledige dag. Ieder deelnemende ploeg
krijgt 3 gratis tickets per dag per ingeschreven ploeg. De tickets liggen samen
met het tornooireglement aan de toegangscontrole.
Art. 11: betwistingen
De tornooileiding beslist zelf bij geschillen welke zich zouden voordoen,
en waarvoor het tornooireglement geen oplossing biedt.
Art. 12: schriftelijke bevestiging
Door hun schriftelijke toestemming tot deelname, verklaren alle
deelnemende clubs zich akkoord met het reglement.
Art. 13: trofeeën en prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal doorgaan bij het secretariaat, dadelijk na de finale
van de 1ste/2de plaats.
Bij de U15 is er voor alle ploegen een beker voorzien.

Art. 14: deelnemende ploegen
•

U15, geboortejaar 2004-2005 (7 ploegen): KRC De Panne A, KRC De
Panne B, KRC De Panne C, Fusion Oostende, Rupel Boom, KSV Veurne, SK
Steenbrugge

•
Art. 15: duur van de wedstrijden
o Reeks A (4 ploegen) 3 wedstrijden van 2x 15 minuten,
o Reeks B (3 ploegen): 2 wedstrijden van 2 x 20 minuten
o Finalewedstrijden: 2 x 15 minuten.
Art. 16: tornooiorganisatie
o Reeks A speelt 3 reekswedstrijden van telkens 2 x 15 minuten
o Reeks B speelt 2 reekswedstrijden van telkens 2x 20 minuten.
o Voor de ploeg die op de 4 de plaats eindigt in reeks A is er geen
finalewedstrijd en eindigt deze ploeg op de 7 de plaats in het tornooi.
o De eerste 3 ploegen uit reeks A en de eerste 3 ploegen uit reeks B
spelen 1 finalewedstrijd van 2 x 15 minuten tegen de gelijk
geklasseerde ploeg in de reeksen.
Art. 17: opmaak klassement
De winnaar ontvangt drie punten, bij gelijke stand ontvangen beide
teams 1 punt, de verliezende ploeg krijgt geen punten.
Bij de reekswedstrijden wordt het klassement opgemaakt rekening
houdende met de volgende criteria:
1. Grootst aantal wedstrijdpunten
2. Uitslag onderling duel (enkel geldig als 2 teams hetzelfde
puntenaantal hebben. Indien meer dan 2 teams hetzelfde aantal
punten hebben, wordt er direct doorgegaan naar punt 3:
doelpuntensaldo)
3. Doelpuntensaldo
4. Aantal gemaakte doelpunten
5. Fairplay-ranking: een rode kaart levert -3 punten op, een gele kaart
-1 punt. De ploeg met de minste minpunten wordt hoger
geklasseerd.
6. Lottrekking
Wanneer de finales voor de plaatsen 3-6 eindigen op een gelijkspel, dan
worden er door verschillende spelers strafschoppen genomen: eerst een reeks
van 5, indien dan nog onbeslist wordt er om beurt een strafschop genomen, tot
er een beslissing valt.
Wanneer de finale voor de eerste plaats op een gelijkspel eindigt, wordt
er een extra-time van 2 x 7,5 minuten gespeeld.
Levert de extra-time geen beslissing op, dan worden er door
verschillende spelers strafschoppen genomen: eerst een reeks van 5, indien

dan nog onbeslist wordt er om beurt een strafschop genomen, tot er een
beslissing valt.

KRC De Panne wenst elke
deelnemende ploeg een
geslaagd tornooi toe!

