
Organisator: Cor Van der Straeten, Opwijksestraat 97, 9280 Lebbeke  
Gsm 0479-540 369    E-mail topsporttornooifcl@gmail.com 

  

Leeftijd: min 16 Max. 21  geboren in                1997 = OK                                                  1996 = Niet OK 
Wisselspelers  Max 4 wisselspelers (= Maximaal 15 namen op het scheidsrechtersblad!). Tijdens de schiftingen en ¼ 

finales mogen wisselspelers doorlopend invallen! Vanaf ½ finale max. 4 (definitieve) vervangingen. 
Testspelers 
 

Max 5 testspelers (reglementair aangesloten bij de KBVB) 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 

Wedstrijdduur 2x 45' + strafschoppen (3 afwisselend) 
Schiftingen: op eigen terreinen Clubs – geen toegangsgeld 
1ste & 2de gerangschikte (meeste punten) naar ¼ finale  

Bij gelijke punten: 1. Saldo doelpunten 2. Meeste strafschoppen 3. Meeste doelpunten 4. Meeste 
doelpunten op verplaatsing 5. Loting 

¼ finales heen- en terug op 30.04 en 02.05.2019: op eigen 
terreinen ¼ finalisten. Data kunnen NIET gewijzigd worden! 

Winnaar= meeste punten. Gelijk: 1. Meeste doelpunten; 2. Meeste doelpunten op verplaatsing; gelijk 
na 180’: GEEN verlengingen => afwisselend 3 strafschoppen. 

½ finales en finale op 07, 08 en 10.05.2019 terrein FC Lebbeke Let op: slechts 4 vervangingen toegestaan, hetzij GEEN doorlopend vervangen vanaf de ½ finales!  
Scheidsrechtersblad  WIT “Wedstrijdblad vriendschappelijke 
wedstrijd”. Vermelding Wisselbekertornooi Top Sport Lebbeke. 
Tornooi-nr. zie footbel of Kick-off 
Thuisploeg is verantwoordelijk voor het scheidsrechtersblad => 
kopie bij organisator uiterlijk vóór de volgende wedstrijd  

Origineel door de thuisclub te bewaren.  Steeds een kopie, bij voorkeur per mail (scan)  aan 
topsporttornooifcl@gmail.com. Per brief aan Cor Van der Straeten, Opwijksestraat 97, 9280 
Lebbeke kan ook maar let op: 
Niet of niet tijdig bezorgen van een kopie aan Cor  = min 1 punt in de rangschikking! 

Uitslag wedstrijden ONMIDDELLIJK na de match bellen of sms naar 0479/54 03 69 (uitslag + strafschoppen) 
Uitslagen en rangschikkingen Worden via mail verstuurd aan de opgegeven contactpersonen van de Clubs en sympathisanten  
Gele en Rode kaarten 1ste Gele kaart tijdens een wedstrijd: wedstrijd kan verdergezet worden 

2de Gele kaart tijdens dezelfde wedstrijd: uitsluiting voor deze wedstrijd (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 (2x geel in 1 wedstrijd = 
Rood) 

Fair-play  Aan alle Clubverantwoordelijken, trainers en begeleiders vragen wij toe te zien op een fair en 
aangenaam tornooi. Toon respect en je zult respect ontvangen!  
Niet te vergeten  het is de gewoonte om, na de wedstrijd, aan de scheidsrechter(s), de bezoekende 
ploeg en de begeleiders, een boterhammeke aan te bieden! 

Top Sport Lebbeke en JAKO Living sports maken, samen met U, 
van voetbal een feest en je weet  

 
GEEN    S U C C E S    ZONDER U 

 
24ste Wisselbekertornooi Top Sport Lebbeke voor Beloften 
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