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We wensen jullie ontzettend veel plezier!
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1. INLEIDING
De jeugdacademie van KMSK Deinze wil jouw club
hartelijk bedanken om deel te nemen aan het VerseleLaga Paastornooi, ondertussen al de 25e editie!
Het regionale tornooi vindt plaats op maandag 18
april. Voor het eerst met onze spiksplinternieuwe
kunstgrasvelden.
Om alles vlot te laten verlopen, vragen we je deze
brochure aandachtig door te nemen.

44
TEAMS

ADRES

PARKING

Stadionlaan 5
9800 Deinze

Parking Brielpoort
Lucien Matthyslaan 9
9800 Deinze

CONTACT
Frederik Platteeuw
+32 474 56 19 02
paastornooi@kmskdeinzejeugd.be
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Kenzy Desmet
+32 494 54 39 34

02

2. PRAKTISCH
1. Parking & Toegang
Alle trainers & staff kunnen parkeren met parkeerkaarten aan parking Brielmeersen,
Stadionlaan 1, 9800 Deinze. Hier zal ook een "kiss and ride" zone zijn, waar alles spelers
kunnen worden afgezet.
Bezoekers gaan zich parkeren op parking Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9 in Deinze.
We willen iedereen vragen om de verkeersregels te respecteren, gebruik dan ook enkel de
voorziene parking om de buurt niet tot last te zijn.
De toegangsprijs bedraagt 5 euro, waarvan 1 euro naar ons goede doel, Cliniclowns, gaat.
Alle spelers, 3 begeleiders per team en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang.

2. Spelers
De teams worden ten laatste 45 minuten voor hun eerste wedstrijd verwacht.
Jullie dienen zich aan te melden aan de ingang nabij Stadionlaan 1, 9800 Deinze - in de
"Food corner". Hier krijgen jullie verdere info mee.
Bij 5v5 worden max. 9 spelers toegelaten. Bij 8v8 is dit aantal 12. Testspelers mogen
meedoen, maar elke deelnemende speler moet wél verplicht zijn aangesloten bij de KBVB!
Indien er meerder ploegen zijn ingeschreven in dezelfde leeftijdscategorie, is het niet
toegelaten om onderling spelers te gaan wisselen tijdens het tornooi.

3. Kleedkamers / Douchen
We raden aan om gekleed toe te komen, aangezien we het zo veilig mogelijk willen
houden (cfr corona). Voor wie wil, wordt er wel een omkleedruimte voorzien, die je de dag
zelf toegewezen krijgt. Tassen kunnen opgeborgen worden in de aangegeven oplegger.
Als de spelers willen douchen na de wedstrijd, krijgen ze opnieuw een kleedkamer
toegewezen wanneer de tassen worden opgepikt aan de oplegger.
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2. PRAKTISCH
4. Toeschouwers
Er is voor elk wat wils aan onze drink- en foodcorner.
We verwachten dat de toeschouwers achter de omheining blijven, en dus het veld niet
betreden.

5. Extra
De organiserende club, KMSK Deinze, behoudt zich het recht om een vergoeding te
vorderen van €250 voor een ingeschreven team die niet op het tornooi verschijnt.
Alle spelers, die dienen aangesloten te zijn bij de KBVB, genieten van de bijhorende
verzekering.
Het organisatiecomité van KMSK Deinze is niet verantwoordelijk voor eventuele
ongevallen, verlies, diefstal of schade aan waardevolle of persoonlijke voorwerpen en dit
voor de ganse duur van het tornooi op en rond het jeugdcomplex.
Voor iedere schade berokkend aan de installaties binnen de omheining van het tornooi zal
een vergoeding (volgens bestek) worden geëist aan de schuldige club.
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3. REGIONAAL TORNOOI
MAANDAG
18 APRIL
9H - 12H45
Pouleverdeling en wedstrijdschema te vinden op tournify

CLUB BRUGGE

KVE DRONGEN

JV DE PINTE 1&2

KWIK EINE

KFC VRASENE 1&2

ROYAL EXCEL MOUSCRON

MAANDAG
18 APRIL
9H - 12H45
Pouleverdeling en wedstrijdschema te vinden op tournify
ASA MOLENBEEK

KVV ZELZATE

CLUB BRUGGE

RFC TOURNAI

ELENE GROTENBERGE

SK BELLEM

K. BEERSCHOT V.A.

SK LOCHRISTI

KSK LOVENDEGEM

SV ZULTE WAREGEM
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3. REGIONAAL TORNOOI
MAANDAG
18 APRIL
13H30 - 17H15
Pouleverdeling en wedstrijdschema te vinden op tournify

ASA MOLENBEEK

RFC TOURNAI

ELENE-GROTENBERGE

SK BELLEM

JONG ZULTE

SV WONDELGEM

KSK LOVENDEGEM

SV ZULTE WAREGEM

KSK ZINGEM
KVV ZOMERGEM

MAANDAG
18 APRIL
09H - 12H30
Pouleverdeling en wedstrijdschema te vinden op tournify

ASA MOLENBEEK
FOOTBALL MAGIC
RSD JETTE
KMSK DEINZE
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3. REGIONAAL TORNOOI
MAANDAG
18 APRIL
13H30 - 17H
Pouleverdeling en wedstrijdschema te vinden op tournify
ASA MOLENBEEK

R. KNOKKE FC

ELENE-GROTENBERGE

RSD JETTE

PETEGEM AD SCHELDE

SV ZULTE WAREGEM

RC GENT

MAANDAG
18 APRIL
13H30 - 17H
Pouleverdeling en wedstrijdschema te vinden op tournify
ASSE-ZELLIK

SV ZULTE WAREGEM

FOOTBALL MAGIC

VC NAZARETH EKE

RSD JETTE
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4. REGLEMENT
Elke wedstrijd duurt 15 minuten. Er wordt gestart en gestopt met een algemeen
fluitsignaal, er wordt dan ook per direct gestopt met voetballen na het fluitsignaal - in
eender welke omstandigheden.
Let op: de regionale U10 en U12 spelen 2x15' - en ze wisselen van kant aan de rust.
Hier is de scheidsrechter baas over de tijd!
5 minuten voor aanvang van de wedstrijd worden de ploegen op hun veld verwacht.
Indien een ploeg te laat is om de wedstrijd te starten, krijgt deze een onherroepelijke
forfait-score van 5-0 of 0-5.
De thuisploeg neemt steeds de aftrap, en staat altijd opgesteld aan de helft die dichtst bij
het natuurdomein ligt (zie plan). De thuisploeg draagt ook - zelf meegebrachte - hesjes bij
eventuele gelijkheid in kleur van de uitrusting.
Per gewonnen wedstrijd krijg je als team 3 punten.
Een gelijkspel levert 1 punt op.
Verliezer krijgt geen punten.
Bij eventuele ex aequo geldt het doelpuntensaldo, en daarna het aantal gescoorde goals,
daarna het evt. onderlinge duel, daarna een toss. De beslissingen van de scheidsrechters
zijn bindend en protesten kunnen niet worden ingediend.
Vanaf de kruisfinales worden er per team - elk om beurt - 3 strafschoppen getrapt bij
gelijkspel. Na deze 6 penalty's, is de winnaar van de wedstrijd gekend.
Indien gelijk na deze 6 penalty's, geeft elke ploeg telkens één penalty. Van zodra niet beide
teams scoren, is de winnaar logischerwijs gekend.
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