
Reglementering 

Pajot-Cup FC Galmaarden 

24 + 25 augustus 2019 

Stationsstraat – 1570 Galmaarden 

1. Het tornooi wordt ingericht door FC GALMAARDEN. 

2. Elke ploeg dient zelf zijn trainingsballen mee te nemen. Er zijn +/- 50 

deelnemende ploegen. Al de ploegen zijn bij de wedstrijdkalender terug te 

vinden. 

3. De wedstrijden worden betwist op de terreinen van FC Galmaarden, 

Stationsstraat te 1570 Galmaarden. (In GSP n° 47 zetten)  Het tornooi gaat 

door op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 op de in de 

wedstrijdkalender vermelde uren. Er wordt een scheidsrechtersblad ingevuld, 

geldig voor alle die dag te betwisten wedstrijden. Er is gratis water voor alle 

ploegen (ter beschikking op het secretariaat). 

4. De duur van de wedstrijden wordt bepaald overeenkomstig de KBVB-

reglementering en in functie van het aantal te spelen wedstrijden. (cfr timing). 

5. U6/U7 = spelen een aantal wedstrijden 2 vs 2 (U6) of 3 vs 3 (U7). Deze 

dribbelwedstrijdjes volgens het nieuwe wedstrijdformaat voor de U6/U7 zorgt 

voor hele intensieve wedstrijdjes met veel balcontact en één-tegen-één duels 

voor alle spelers. Alle spelers krijgen na afloop een medaille. Voor elke ploeg 

U6/U7 is er tevens een beker. 

6. U8, U9 (5vs5);  U10, U11, U12, U13 (8 vs 8); U15, U17 (11 vs 11) = spelen 

wedstrijden waarin alle ploegen elkaar ontmoeten in een onderlinge 

competitie. Na de wedstrijden wordt een klassement opgemaakt. De 

rangschikking wordt bekomen door: overwinning 3 punten – gelijkspel met 

doelpunten 2 punten - gelijkspel zonder doelpunten 1 punt – verlies 0 punten. 

Er wordt voor de rangschikking rekening gehouden met: 1) Onderling duel;  2) 

Het beste doelsaldo;  3) Meest gescoorde doelpunten; 4) Indien na dit alles er 

nog geen afscheiding is, zullen de desbetreffende ploegen elk 3 penalties 

trappen. Voor de eerste 3 ploegen in de eindrangschikking is er ook een beker. 

Alle spelers t.e.m. U13 ontvangen ook een medaille. 

7. De spelers t.e.m. U9 mogen de bal niet uittrappen vanuit de hand. 

8. De ploegen die als thuisploeg fungeren, zullen erover waken desgevallend (dit 

is wanneer de tegenstrever dezelfde kleur van truitjes draagt) een tweede stel 



truitjes /hesjes van een andere kleur te voorzien om alsdan te gebruiken. 

Gelieve dit zeker te voorzien. Er zijn heel wat ploegen die dezelfde kleuren 

hebben. 

9. Tijdens elke wedstrijd (U6 t.e.m. U17) mogen doorlopend spelers vervangen 

worden. 

10.  Iedere speler die tijdens de wedstrijd een gele kaart krijgt, moet het veld 

verlaten en mag indien mogelijk vervangen worden. Deze speler mag evenwel 

niet terug het veld betreden ter vervanging van een andere speler. Bij de 

volgende wedstrijd mag deze speler opnieuw meedoen. Een speler die rood 

krijgt tijdens een wedstrijd dient het terrein te verlaten zonder dat deze mag 

vervangen worden. Bovendien is deze speler voor de rest van het tornooi 

uitgesloten. 

11. Krachtens de voorschriften van de KBVB-reglementering is het vertoon van de 

aansluitingskaart / identiteitskaart / speciale attesten verplicht indien hierom 

wordt gevraagd door de tornooi-organisatoren. 

12. Elke wedstrijd van het tornooi zal worden geleid door eigen scheidsrechters, 

deze zullen door FC Galmaarden worden aangeduid. 

13. Zoals bepaald in de reglementering van de KBVB, zal FC Galmaarden zich 

gelasten met de verzending van de scheidsrechtersbladen aan het bevoegd 

comité. 

14. In geval van forfait zal de forfaitgevende ploeg 100 € aan de inrichtende ploeg 

betalen per niet gespeelde, doch wel voorziene wedstrijd. De forfaitcijfers 

worden bepaald op 3-0 of 0-3 per wedstrijd. 

15. De wedstrijden van het tornooi werden door loting samengesteld. 

16. De toegangsprijs is vastgesteld op 3 euro, doch gratis voor spelers en twee 

begeleiders per deelnemende club. 

17. Er wordt van iedere ploeg verwacht zo snel mogelijk na het gebruik van de 

kleedkamers deze te ontruimen, zodat het wedstrijdschema kan 

gerespecteerd worden. Kledij wordt opgeborgen in de daartoe voorziene en 

aangeduide aparte ruimte. 

18. Buiten de wedstrijden zijn de deelnemende clubs verantwoordelijk voor het 

gedrag van hun spelers. Gelieve er zeker zorg voor te dragen dat waardevolle 

voorwerpen niet nodeloos rondslingeren om mogelijke verliezen/diefstallen te 

vermijden. FC Galmaarden kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden 

voor verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen en bij buitensporig gedrag 

van spelers van een bepaalde club, deze zal geschorst worden voor het 

verdere voorloop van het tornooi. 



19. Mochten, ingevolge omstandigheden buiten de wil van de inrichtende club 

om, bepaalde wedstrijden worden afgelast, dan zullen de inrichters samen 

met de deelnemende clubs overleg plegen om het tornooi in de meeste 

gunstige zin af te werken. 

20. Voor de ganse duur van het tornooi is alleen FC Galmaarden verantwoordelijk 

tegenover de KBVB. 

21. Gelieve tijdig aanwezig te zijn. Het scheidsrechtersblad dient min. 30 minuten 

voor de start van de eerste wedstrijd te worden ingvuld. Gelieve de 

raadgevingen van de parkeerwachters op de volgen. Er is in bijlage ook een 

parkeerfiche en routebeschrijving. 
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