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Reglement 24ste WISSELBEKERTORNOOI TOP SPORT LEBBEKE voor BELOFTEN 16-21j. 

 

1. Spelers: Minimaal 16 jaar en maximaal 21 jaar op 31.12.2018 (d.w.z. geboren in of na 1997=OK, geboren in 
1996 of vroeger is niet toegelaten) reglementair aangesloten bij de KBVB. Identiteitskaart steeds verplicht! 
Bij het opstellen van speler(s) geboren in 1996 of vroeger geldt onverbiddelijk artikel 16. Voor het 
opstellen van speler(s) jonger dan 16 jaar gelden geen straffen maar deze zijn geen senior en de 
verzekering van de KBVB zou het dossier kunnen verwerpen bij kwetsuur. 

 
2. Wisselspelers en testspelers: Max. 4 wisselspelers per wedstrijd (dus max. 15 namen op het 

scheidsrechtersblad!). Tot en met de ¼ finales mogen alle wisselspelers invallen en doorlopend worden 
vervangen. Maximaal 5 testspelers per wedstrijd. (LET OP: spelers nog niet officieel aan een Club 
toegewezen bij de KBVB zijn testspelers, zelfs al hebben ze al een nieuwe aansluitingskaart ondertekend). 
Na de ¼ finales mogen testspelers niet meer van club veranderen. Een testspeler kan meedoen in de ½ 
finale of de Finale, maar enkel nog bij de club waarvoor hij uitkwam in de schiftingen en/of de ¼ finales. 
Spelers die nog niet werden opgesteld tijdens de schiftingen en/of ¼ finales mogen niet deelnemen aan de 
½ finales en/of de finale (geldt zowel voor eigen clubspelers als voor testspelers!). 

 
3. Deelnemende clubs en reeksindelingen: De clubs (Max. 32) worden regionaal onderverdeeld in 4 reeksen 

van elk Max. 8 ploegen. 
 

4. Schiftingen: Tussen 02 en 25 april 2019 op de terreinen van de thuisclubs. De wedstrijden moeten worden 
gespeeld op een volwaardig (A-)terrein. Ook officieel goedgekeurde kunstgrasvelden zijn geschikt. Enkel 
het wisselbekercomité kan hierop uitzonderingen toestaan. Elke club speelt in principe 2x thuis en 2x op 
verplaatsing. Dit kan afwijken indien een reeks uit een onpaar aantal of slechts 4 ploegen bestaat (zie art 5)  
Duur van de wedstrijden: 2 x 45' + 3 strafschoppen. Winnaar = 3 punten; gelijkspel = 1 punt; verliezer = 0 
punten. Reekswinnaar: meeste punten. Bij gelijke stand: 1. Saldo doelpunten 2. Meeste strafschoppen 3. 
Meeste doelpunten 4. Meeste doelpunten op verplaatsing 5. Loting.  
 

5. Onpare/kleine reeks: als een reeks uit 5 of 7 ploegen bestaat wordt deze aangevuld met een ploeg “VRIJ”. 
De ploeg die hiertegen wordt uitgeloot kan die match uiteraard niet spelen en wordt geacht deze te 
hebben gewonnen met 2-0 of 0-2 + 3 gelukte strafschoppen. Als een reeks uit slechts 4 ploegen bestaat 
worden de schiftingen beperkt tot 3 weken i.p.v. 4 weken 

 
6. ¼ finales (heen- en terugwedstrijd op 30 april en 02 mei 2019 – DATA kunnen níét gewijzigd worden!):  

1ste reeks A tegen 2de reeks B; 1ste reeks B tegen 2de reeks A; 1ste reeks C tegen 2de reeks D; 1ste reeks D tegen 
2de reeks C. Duur: 2 x 45’. Winnaar ¼ finale: meeste punten. Bij gelijke stand: 1. Meeste doelpunten 2. 
Meeste doelpunten op verplaatsing. Indien gelijk na 180’: afwisselend 3 strafschoppen.  

 
7. ½ finales en finale (dinsdag 7, woensdag 8 en vrijdag 10 mei 2019) (terrein FC Lebbeke): Let op: slechts 4 

vervangingen toegestaan, hetzij géén doorlopend vervangen vanaf de ½ finales!  
 ½ Finales: duur 2 x 45’. Bij gelijkspel na 90’: afwisselend 5 strafschoppen (winnaar ¼ finale 1A/2B tegen 
winnaar ¼ finale 1C/2D en winnaar ¼ finale 1B/2A tegen winnaar ¼ finale 1D/2C). Finale: 2x45’. Indien 
gelijkspel na 90’: afwisselend 5 strafschoppen.  

 
8. Forfaits: Schiftingen 50,00€ aan de benadeelde club die de 3 p. krijgt. De uitslag wordt 2-0 of 0-2 + 3 

gelukte strafschoppen. ¼ of ½ Finale 50,00€ aan de benadeelde club (die in ½ Fin resp. finale komt). Finale 
50,00€ aan de benadeelde club (tornooiwinnaar) + 100,00€ aan de inrichtende club. 
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9. Verplaatsen en/of afgelasten van (nog niet begonnen) wedstrijden: (bvb. Onbespeelbaar terrein): Beide 
clubs bepalen onmiddellijk en onderling een nieuwe speeldag, waarvan de datum ligt vóór een der clubs 
zijn volgende wedstrijd in het Tornooi dient te betwisten en melden dit aan de organisator.  
Als geen nieuwe speeldag kan worden gekozen vóór de ¼ finale zal de winnaar door het lot worden 
aangeduid met een 2-0 score en 3 gelukte strafschoppen.  
 

10. Schorsing van een (al begonnen) wedstrijd: omwille van onregelmatigheden waarbij de scheidsrechter 
oordeelt dat het verderzetten niet meer is verantwoord dient onmiddellijk de organisator telefonisch 
gewaarschuwd te worden door de ploegafgevaardigde van de thuisclub én in aanwezigheid van de 
scheidsrechter via 0479/54 03 69. Uitspraak wordt zo vlug mogelijk gedaan. Wanneer een der clubs 
weigert de wedstrijd verder te zetten of als een al begonnen wedstrijd wordt beëindigd wegens verdere 
onbespeelbaarheid van het terrein en/of de weersomstandigheden, is de stand op dat ogenblik ook de 
eindstand + 3 penalty’s elk (behalve voor de ploeg die niet verder speelt). 

 
11. Scheidsrechters: Het aanduiden van de scheidsrechters gebeurt door het wisselbekercomité en wordt 

gelijktijdig met het wedstrijdprogramma naar het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen verstuurd. 
 

12. Scheidsrechtersblad  = “Wedstrijdblad vriendschappelijke wedstrijd”. Dit blad is terug te vinden op 
“Belgianfootball.be” onder “Fun” en “downloads”. Dit blad dient door de thuisclub bewaard te worden 
maar wel nog steeds een kopie, bij voorkeur per mail (scan) aan  topsporttornooifcl@gmail.com. Per post 
kan ook (Cor Van der Straeten, Opwijksestraat 97, 9280 Lebbeke) maar dat kan voor problemen zorgen 
want de thuisploeg is verantwoordelijk voor het scheidsrechtersblad en dient er voor te zorgen dat dit 
tijdig aan de organisator wordt bezorgd, dwz uiterlijk daags vóór de volgende wedstrijd dient betwist.  
 

 LET OP: Niet/niet tijdig bezorgen van een kopie van het scheidsrechtersblad aan de organisator = min 1 
punt in de rangschikking! Niet/te laat bezorgen blad na heenmatch ¼ finale = forfait voor terugmatch! 
 

13. Uitslag: Na de match ONMIDDELLIJK de uitslag doorgeven via 0479-54 03 69 (sms of telefonisch uitslag + 
strafschoppen). Bezorg uw e-mailadres aan topsporttornooifcl@gmail.com en wij mailen u het verloop zo 
snel mogelijk.  

 
14. Kaarten: 1ste Gele kaart tijdens een wedstrijd: wedstrijd kan verdergezet worden. 2de Gele kaart tijdens 

dezelfde wedstrijd: uitsluiting voor deze wedstrijd (speler mag níét worden vervangen; 2x geel = Rood) + 
automatische schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. 1ste Rode kaart tijdens het tornooi: onmiddellijke 
uitsluiting voor deze wedstrijd + automatische schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd. 2de Rode kaart 
tijdens het tornooi: uitsluiting voor de rest van het tornooi (2 x geel in 1 wedstrijd = Rood).  

 
15. Verantwoordelijkheid, geschillen en taxatie: Het reglement van de KBVB is integraal van toepassing. De 

bijdragen en verzekeringskosten vallen ten laste van de thuisclub en worden van ambtswege aangerekend. 
De organiserende club is alleen verantwoordelijk tegenover de KBVB. Alle betwistingen worden in eerste 
aanleg door het wisselbekercomité beslecht, behalve wangedrag van spelers en/of feiten van spelleiding. 

 
16. Straffen en boetes: Opstellen van een speler ouder dan 21j, opstellen van méér dan 5 testspelers, 

opstellen tijdens de ½ finales of de finale van een speler die voordien nog niet werd opgesteld of opstellen 
van een geschorste speler: Ingeval van verlies van de wedstrijd door de overtredende club blijft de uitslag 
behouden. Bij gelijkspel of winst wordt de uitslag omgezet in verlies (2-0 of 0-2).  
 

17. Onvoorziene gevallen: Eventuele onvoorziene gevallen worden door het wisselbekercomité beslecht en zo 
spoedig mogelijk aan de deelnemende clubs overgemaakt. 

 
Door zijn inschrijving erkent elke deelnemende club dit reglement te hebben ontvangen en zich met de inhoud 

ervan onvoorwaardelijk akkoord te verklaren. 
 

Voor bijkomende informatie, vragen en/of suggesties wend je tot topsporttornooifcl@gmail.com of 
via 0479/ 54 03 69 
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