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FOOTBALL CLUB GULLEGEM 
2de Paastornooi U10 

TORNOOIBOEKJE 
 
 
FC Gullegem organiseert zijn 2de jeugdtornooi voor U10 onder de benaming: 
 

2de PAASTORNOOI  U10  
 
Het tornooi gaat door op maandag 22 april 2019 op de Poezelhoek, nr 12 in Gullegem 
 
 
Deelnemende ploegen: 
 

U10 

1 FC Gullegem A Rood-wit 

2 FC Gullegem B Rood-wit 
3 KSC Wielsbeke  Geel-wit 

4 KSK Geluwe Zwart-wit 

5 KM Torhout Groen-zwart 
6 RSC Pâturages Groen 

7 KVK Ninove Groen-zwart 
8 KSV De Ruiter Blauw-wit 

 
 
 
 
 
 

www.fcgullegem.be 
 

 
Secretaris 

(Gerechtigd correspondent) 
Patrick Roobroeck 

fcgullegem@telenet.be 
 

 
Coördinator middenbouw 
Christophe Van Landuyt 

christophe.vanlanduyt@fcgullegem.be 
 

 
Jeugdmanager 

Bart Van Hoorde 
bart.vanhoorde@fcgullegem.be 

 

 
Jeugdsecretaris 

Nancy Christiaens 
0472 262031 

nancy.christiaens@fcgullegem.be 
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Reglement 

 

1. U10 : Tornooi voorbehouden aan spelers geboortejaar 2009 en aangesloten bij de KBVB . 

2. Scheidsrechters worden aangeduid door de organisatie. 

3. Wedstrijden worden gespeeld 8 tegen 8, er mogen max. 12 spelers vermeld worden op het 

wedstrijdblad. De lijst dient voor aanvang van de 1ste wedstrijd aan de organisatie overhandigd 

te worden. 

4. Onbeperkt aantal doorlopende vervangingen. 

5. Alle ploegen worden gevraagd minimaal 50 minuten voor aanvang van de 1ste wedstrijd 

aanwezig te zijn. 

6. Inkomprijs van het tornooi bedraagt 3€, gratis ingang voor spelers en 2 begeleiders van iedere 

ploeg. 

7. FC Gullegem wijst iedere verantwoordelijkheid af betreffende diefstal en/of ongevallen aan 

spelers, trainers of afgevaardigden of voor aangerichte schade. Iedere deelnemer of club dient 

verzekerd te zijn en dit volgens de normen van de KBVB . 

8. De inkomsten van de organisatie en de wedstrijden komen volledig ten goede van het 

jeugdbestuur van FC Gullegem, die instaat voor alle organisatiekosten. 

9. Een ploeg die forfait geeft of vroegtijdig en uit eigen initiatief het veld verlaat wordt laatste van 

de groep. Die ploeg verliest al zijn wedstrijden met 5-0 of 0-5 en wordt beboet met 150 euro. 

10. Toegang tot de kleedkamers enkel voor spelers en begeleiders. Iedere ploeg staat zelf in voor 

opvang van de spelers gedurende gans het tornooi. 

11. Alle mogelijke geschillen worden beoordeeld door de tornooileiding olv Christophe Van Landuyt. 

12. Iedere ploeg zorgt zelf voor opwarmingsballen. 

13. Iedere ploeg krijgt bij aanvang 2 flessen water, lege flessen omruilen voor nieuwe volle. 

14. Iedere deelnemende ploeg ontvangt een reglement en verklaart zich akkoord door deelname. 

15. Het reglement ligt ter inzage, klachten steeds melden aan de tornooileiding. 

16. Iedere ploeg voorziet een tweede set wedstrijdkledij. Bij gelijke kleuren is het de thuisploeg die 

in een ander kleur dient te spelen. 

17. Trofee voor de 2 finalisten. 
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Schiftingen 

Er wordt gespeeld met 2 poules van 4 ploegen. 
De duur van de wedstrijden is 1 x 20 minuten (zonder rust) 
 

Winnaar 5 punten 

Gelijkspel met doelpunten 3 punten 

Gelijkspel zonder doelpunten 2 punten 

Verliezer 1 punt 

 

Klassement  

Na de laatste wedstrijd wordt de rangschikking gemaakt volgens de behaalde punten. 
 
Bij gelijke stand wordt als volgt gerangschikt: 
1. Meest gewonnen wedstrijden 
2. Meest gemaakte doelpunten 
3. Doelpuntensaldo 
4. Lottrekking 
 
De eerste van elke groep speelt voor de plaats 1 en 2. 
De tweede van elke groep speelt voor de plaats 3 en 4. 
De derde van elke groep speelt voor de plaats 5 en 6. 
De vierde van elke groep speelt voor de plaats 7 en 8 
 

Finales 

De duur van de wedstrijden is 1 x 20 minuten (zonder rust) 
Indien een eindwedstrijd eindigt op een gelijk spel, wordt de winnaar aangeduid door het nemen van 
3 strafschoppen, te nemen door 3 verschillende spelers van ieder elftal. Bij gelijke stand na de eerste 
reeks, wordt beurtelings een strafschop genomen door een verschillende speler tot de winnaar 
gekend is. 

 
Geschillen 

Alle betwistingen worden in eerste aanleg beoordeeld door het inrichtend comité behalve: 

• De feiten van de spelleiding, worden beoordeeld door het comité dat de scheidsrechters heeft 
aangeduid. 

• De gevallen van wangedrag vanwege de spelers en de klachten tegen de inrichtende club 
worden behandeld door het bevoegd comité van de K.B.V.B. 

• Alle hogere beroepen worden door het comité van de K.B.V.B. beoordeeld. De klachten en 
beroepen moeten aan het algemeen secretariaat worden overgemaakt in de normen en 
binnen de termijnen voorgeschreven door de K.B.V.B. 

• Een ploeg die forfait geeft of vroegtijdig en uit eigen initiatief het veld verlaat wordt laatste van 
de groep. Die ploeg verliest al zijn wedstrijden met 5-0 of 0-5 en wordt beboet met 150 euro. 
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Praktische richtlijnen 

• De wedstrijden worden gespeeld op terrein 1 van FC Gullegem gelegen aan de Poezelhoek 12 
te Gullegem.  
 

• Terrein 1 is een kunstgrasveld. Wij vragen dan ook rekening te houden met ons extra 
bijgevoegd reglement inzake het gebruik van ons kunstgrasterrein. Indien mogelijk vragen wij 
dat de spelers 2 paar voetbalschoenen meebrengen naar het tornooi, de organisatie zorgt 
sowieso voor de nodige voorzieningen om de schoenen te kuisen alvorens het kunstgrasterrein 
te betreden. 
 

• Iedere club mag 12 spelers inschrijven. Per wedstrijd zijn er doorlopende vervangingen.  
 

• Het tornooi wordt gespeeld volgens de spelbepalingen en reglementen van de K.B.V.B.  
Een speler die 2 gele kaarten krijgt in 1 wedstrijd, is automatisch geschorst voor de volgende 
wedstrijd. 
 

• Een speler die een rode kaart krijgt wordt uitgesloten voor de rest van het tornooi. 
 

• De ploegen kunnen beschikken over de kleedkamers 50 min. vóór de aanvang van hun match. 
Elke ploeg krijgt een eigen kleedkamer toegewezen en behoudt die voor de ganse dag. 

 

• Het is ten strengste verboden alcohol te gebruiken en te roken in de kleedkamers. 
 

• Het is verboden eigen drank mee te nemen binnen het domein van FC Gullegem 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor FC Gullegem jeugd 
 
Jeugdmanager, Bart Van Hoorde 
Coördinator, Christophe Van Landuyt 
Jeugdsecretaris, Nancy Christiaens   
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Tornooi FC Gullegem U10 
indelingen reeksen 

 

REEKS A 

  

REEKS B 
  

FC Gullegem A FC Gullegem B   
KSV De Ruiter KSC Wielsbeke   
KM Torhout KSK Geluwe   
KVK Ninove RSC Pâturages   

 

 

Voorrondes U10 
Wedstrijd  Uur Veld Ploeg Ploeg Uitslag 

W1 
13u00 13u20 

T1 A FC Gullegem A KSV De Ruiter   

W2 T1 B RSC Pâturages KSK Geluwe   

W3 
13u30 13u50 

T1 A KM Torhout KVK Ninove   

W4 T1 B FC Gullegem B KSC Wielsbeke   

W5 
14u00 14u20 

T1 A KSV De Ruiter KM Torhout   

W6 T1 B FC Gullegem B KSK Geluwe   

W7 
14u30 14u50 

T1 A FC Gullegem A KVK Ninove   

W8 T1 B KSC Wielsbeke RSC Pâturages   

W9 
15u00 15u20 

T1 A KM Torhout FC Gullegem A   

W10 T1 B KSK Geluwe KSC Wielsbeke   

W11 
15u30 15u50 

T1 A KVK Ninove KSV De Ruiter   

W12 T1 B RSC Pâturages FC Gullegem B   
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FINALES U10 
Wedstrijd  Uur Veld Plaats Ploeg Ploeg Uitslag 

W13 16u30 16u50 T1 A Pl 7&8 4RA 4RB  

W14 17u00 17u20 T1 A Pl 5&6 3RA 3RB  

W15 17u30 17u50 T1 A Pl 3&4 2RA 2RB  

W16 18u00 18u20 T1 A Pl  1&2 1RA 1RB   
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V.F.V. – Tornooiblad 
 
 
Tornooi door te mailen of op te sturen naar de tornooiverantwoordelijke of de GC van de inrichtende 
club of de dag van het tornooi zelf voor aanvang van de eerste wedstrijd af te geven aan de 
verantwoordelijke of G.C. van de inrichtende club 

 
Naam tornooi:                             Categorie : ………… 
 
Deelnemende club :  
 
Stamnummer : …………..  Clubnaam : …………. 
 
Spelers die deelnemen aan het tornooi: 
 

Nummer Naam Voornaam Geboortedatum 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Functie Naam Geb. Datum Handtekening 
Afgevaardigde    

Oefenmeester    
 


