Freek kreté toernooi
JO14

Zaterdag 9 juni 2018

Freek Kreté toernooi
Toernooiregelement:
*Alle teams worden verzocht zich een half uur voor aanvang
van hun eerste wedstrijd te melden bij de toernooileiding (in
de bestuurskamer).
*Vv SEC beschikt over 7 kleedkamers. Dit aantal is te klein
om alle teams van een eigen kleedkamer te voorzien, de
kleedkamers worden gedeeld en daarom niet afgesloten
gedurende de dag. Stop de kleding in de sporttassen en
neem deze mee naar het veld.
*Kleedkamers graag netjes achter laten.
*De vv SEC is niet verantwoordelijk voor vermissing, schade
of diefstal van eigendommen.
*De EHBO post bevindt zich in de bestuurskamer.
*Als de tegenstander in gelijke clubkleuren speelt, dan speelt
het als eerste genoemde team in reserveshirts of hesjes. Deze zijn te
verkrijgen bij de toernooileiding. De shirts of hesjes dienen direct na
afloop van de wedstrijd weer ingeleverd te worden bij de
toernooileiding.
*Zorg dat het team op tijd op het veld staat, zodat we op tijd
kunnen beginnen.
*De velden worden mbv nummers op een paal aangegeven.
*Er wordt "11 tegen 11" gespeeld.
*Het eerstgenoemde team heeft de aftrap.
*Houd het sportief, ook al wordt er een fout gemaakt door een
speler/scheidsrechter.
*Wedstrijden duren 20 minuten.
*De tijd wordt centraal bijgehouden door de wedstrijdleiding.
*De uitslag die de scheidsrechter doorgeeft aan de wedstrijdleiding is bindend.
*Bij een gelijke eindstand telt het doelsaldo.
*Is het doelsaldo gelijk, dan telt het onderlinge resultaat.
*Is dit ook gelijk, dan telt het meest aantal gescoorde
doelpunten.
*Is dit ook gelijk, dan volgen er strafschoppen, ieder 5x.
*Let op uw taalgebruik, kinderen nemen dit over.
*Het vuil graag deponeren in de vuilnisbakken.

Deelnemende verenigingen:

kleur shirt:

VV Sec

Soest

Groen

Wit

Sportlust ’46

Woerden

Rood

Wit

DOSC

Den Dolder

Rood

Blauw

Hercules

Utrecht

Blauw/Wit

Zwart

VV Sterrenwijk

Utrecht

Rood/Wit

Wit

Kampong

Utrecht

Blauw

Wit

Kleedkamer indeling:
Kleedkamer 1: Sec JO14-1
Kleedkamer 2: Sportlust JO14-1
Kleedkamer 3: DOSC JO14-1
Kleedkamer 4: Hercules JO14-5
Kleedkamer 5: VV Sterrenwijk JO14-1
Kleedkamer 6: Kampong JO14-3
Kleedkamer 7: Meisjes

kleur broek:

Wedstrijdschema
14.0014.20

14.2514.45

Veld 1

Veld 2

Sec JO14-1 -Sportlust '46 JO14-1

DOSC JO14-1 - Hercules JO14-5

Veld 1

Veld 2
Kampong JO14-3 - VV Sterrenwijk JO14-1

Sec JO14-1 - DOSC JO14-1
14.5015.10

Veld 1
Sportlust JO14-1 - vv Sterrenwijk JO14-1

15.1515.35

Veld 1
Hercules JO14-5 - Sec JO14-1

15.4016.00

Veld 1
VV Sterrenwijk JO14-1 - Sec JO14-1

16.0516.25

16.3016.50

16.5517.15

Veld 1

Veld 2
Hercules JO14-5 - Kampong JO14-3

Veld 2
DOSC JO14-1 - Sportlust '46 JO14-1

Veld 2
Kampong JO14-3 - DOSC JO14-1

DOSC JO14-1 - VV sterrenwijk JO14-1

Veld 2
Sportlust JO14-1 - Hercules JO14-5

Veld 1
Sportlust JO14-1 - Kampong JO14-3

Veld 2
VV Sterrenwijk JO14-1 - Hercules JO14-5

Veld 1
Sec JO14-1 - Kampong JO14-3

Aansluitend prijsuitreiking in de kantine

Plattegrond

Kleedkamers

Kantine

Veld 1
Veld 2
Ingang

