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2e Jeugdtornooi Memorial Glenn Maes 
 

Reglement voor U11 en U13 
 

1. Het tornooi is erkend door de VMF (Vlaamse Minivoetbalfederatie). Bijgevolg 

wordt er gespeeld volgens de VMF-reglementen onder leiding van VMF-

scheidsrechters. 

2. De wedstrijden worden betwist met vijf spelers tegen vijf. 

3. Voor de aanvang van de eerste wedstrijd dient de ploegverantwoordelijke een 

volledig ingevulde spelerslijst (met minimum 6 en maximum 10 spelers) in op het 

secretariaat. Elke speler mag op het tornooi slechts met één team aantreden. Elke 

speler dient zijn identiteitskaart of Kids-ID of een uitprint via kaartlezer ervan 

voor te leggen. 

4. Schoeisel met zwarte zolen is niet toegelaten in de zaal. 

5. Het gebruik van beenbeschermers is niet toegelaten. 

6. Elke ploeg brengt zijn eigen (mini)voetballen mee naar het tornooi voor de korte 

opwarming. De organisatie zorgt voor de wedstrijdballen. 

7. Bij het onreglementair opstellen van een speler wordt voor die wedstrijd(en) 

forfait uitgesproken. 

8. De forfaitscore voor het tornooi is 5-0 of 0-5. 

9. Bij gelijke kleuren van shirts, is het de thuisploeg  die verplicht wordt van shirts te 

wisselen. 

10. Alle wedstrijden duren 2 x 12 minuten. De bezoekers trappen als eerste af. Na de 

eerste wedstrijdhelft veranderen de ploegen van speelhelft en wordt de wedstrijd 

snel (één à twee minuten rust- of drankpauze) hervat.  

11. Een schepcorner wordt toegekend na 3 corners. 

12. Bij het verkrijgen van een rode kaart wordt de speler voor de rest van het tornooi 

geschorst.  

13. Bij het verkrijgen van een gele kaart, mag de speler verder deelnemen aan de 

wedstrijd waaraan hij bezig is 

14. Een tweede gele kaart voor dezelfde speler in dezelfde wedstrijd betekent 

uitsluiting van deze speler, maar hij mag worden vervangen. 

15. Een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd of in meerdere wedstrijden samen 

voor eenzelfde speler betekent een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd van 

het tornooi. 

16. Een team dat 5 minuten na het aanvangsuur van de wedstrijd niet aanwezig is op 

het terrein, verliest de wedstrijd met 5-0 of 0-5.  

17. Een ploeg die forfait indient voor één van de wedstrijden van het tornooi verliest 

het recht op de teruggave van zijn waarborg.  

18. Als een ploeg tijdens de schiftingen uit het tornooi verdwijnt door twee forfaits, 

worden alle reeds gespeelde wedstrijden tegen deze ploeg geschrapt. 
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19. Schiftingen 

Tijdens de schiftingen wordt er gespeeld in twee reeksen van vijf ploegen. 

Iedere ploeg speelt tegen de 4 andere ploegen uit zijn reeks en na deze wedstrijden 

wordt er per reeks een klassement opgemaakt. De rangschikking wordt als volgt 

opgesteld:  

winnen = 3 punten 

gelijkspel = 1 punt 

verlies = 0 punten 

Bij gelijke puntenstand, telt eerst het aantal gewonnen wedstrijden en nadien pas 

komt het aantal gemaakte doelpunten in aanmerking, nadien het doelpuntensaldo en 

tot slot een eventuele loting. 

Onmiddellijk na de schiftingen wordt de finale gespeeld tussen de 1e gerangschikte 

van reeks 1 en de 1e van reeks 2. De andere ploegen spelen niet meer verder. 

20. Finale (ook 2 x 12 minuten): 

Bij gelijke eindstand in de finale worden cornerballen getrapt om een winnaar aan te 

duiden. 

 Er wordt een reeks cornerballen (4) getrapt door 2 koppels (= 4 spelers) van 

elke ploeg, volgens de bepalingen van het spelreglement van de VMF. Bij 

eventuele gelijke stand wordt nogmaals een reeks getrapt. Indien er nog steeds 

geen winnaar is, wordt er corner per corner het verschil gemaakt. 

21. Bij afwezigheid op de prijsuitreiking verliest de ploeg zijn waarborg. 

22. Om ongenoegen en klachten te vermijden, vragen wij om kledij en waardevolle 

voorwerpen in verzekerde bewaring te nemen. Bovendien wordt aan de 

begeleiders gevraagd om te letten op de orde en netheid in de kleedkamers en 

douches. De inrichters kunnen bovendien NIET verantwoordelijk worden gesteld 

voor gebeurlijk verlies en/of diefstal van kledij en/of waardevolle voorwerpen. 

23. Bij deelname aan het tornooi, onderwerpt de deelnemende ploeg zich automatisch 

aan bovenstaande reglementeringen. 

24. Bij discussie of onduidelijkheid over de toepassing van bovenstaand reglement 

(bvb. in het geval er zich een situatie voordoet, die in het reglement niet voorzien 

is), is enkel de tornooiorganisatie bevoegd om een beslissing te nemen om verder 

een vlot verloop van het tornooi te kunnen garanderen. 


