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Tornooireglement  en covid richtlijnen 6-7-8 augustus 2021 

 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B, met 

uitzondering van de aangepaste regels hier verder vermeld. 
 

2. Spelers per ploeg :  
a. U7 : 3v3 
b. U8-U9 : 5v5 
c. U10-U11-U12-U13 : 8v8 
d. U15 11v11 

 
3. De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van het A-complex van Olen 

United aan de Zandstraat in Olen 
 

4. Enkel spelers aangesloten bij de deelnemende clubs en die beantwoorden aan de 
vereiste ouderdom, mogen opgesteld worden. 
 

5. De eerst vermelde ploeg op de wedstrijdkalender is de thuisploeg en treft de nodige 
schikkingen indien de clubs in dezelfde kleuren spelen. 
 

6. Alle geschillen tijdens het tornooi worden door het inrichtend comité beslecht. 
 

7. De wedstrijdduur is vermeld op het wedstrijdschema. Voor de U7 wedstrijden 
worden er 2 wedstrijdjes van 2 x 5’ gespeeld, op 2 naast elkaar liggende terreinen 
(dus de helft van een officiële wedstrijd, met 2 x 3 spelers) 
 

8. Spelers kunnen doorlopend gewisseld worden.  
 

9. Iedere ploeg zorgt voor eigen opwarmingsballen. 
 

10. De inrichtende club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en 
eventuele diefstallen tijdens het tornooi. 
 

11. De inrichtende club zorgt voor en scheidsrechter per wedstrijd, uitgezonderd voor 
de U7 wedstrijden. Wedstrijdballen worden door de inrichter voorzien. 
 

12. Per team zullen er 2 toegangstickets aan de inkom beschikbaar zijn voor coach en 
afgevaardigde. 
 

13. Voor elke speler is er een medaille (U7 – U8 – U9) of een drankje (U10 – U11 – 
U12 – U13 – U15) voorzien.. 
 

14. Door deelname bevestigen de clubs kennis genomen te hebben van het reglement 
en verklaren zich akkoord. 
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15. Covid- richtlijnen voor spelers en bezoekers : 

 
Ten gevolge van de huidige Covid situatie worden er bij de organisatie van een evenement 
zoals een voetbaltornooi een aantal maatregelen opgelegd die in een Covid event risk 
model en een bijhorend Crowd Management plan dienen gegoten te worden, en tevens 
goedgekeurd worden door het lokale gemeentebestuur en de verantwoordelijke 
veiligheidscoördinator. Deze extra richtlijnen dienen we aan alle spelers en bezoekers mee 
te geven. Mogen we u vragen om deze regels in acht te nemen bij uw bezoek aan ons 
tornooi. 
 

 Wij vragen alle bezoekers zelf een mondmasker mee te brengen. Een mondmasker 
is verplicht bij elke verplaatsing op het terrein. Enkel als men aan een tafel zit op 
één van de terrassen mag het mondmasker afgenomen worden. 
 

 Voor de spelers vragen we om reeds zoveel mogelijk in wedstrijdkledij naar het 
tornooi te komen. Er zal een ruimte voorzien worden om alle sporttassen te 
plaatsen in de A kantine. De kleedkamers zullen geopend zijn en volgens de 
huidige richtlijnen is douchen na de wedstrijden ook toegestaan. Gelieve daarvoor 
strikt de voorzien planning te volgen zoals in bijlage toegevoegd. 
 

 Hieronder vindt u ook het inplantingsplan, waarop alle zones, sanitaire 

voorzieningen, wachtrijen en terreinen zijn aangeduid. 

 

Inplantingsplan : 
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Het bestuur van Olen United dankt u voor uw aanwezigheid en wenst ieder van u een 
aangename voetbaldag toe ! 
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