VVM JEUGDTOERNOOI

20 MEI 2017 MIDDAG
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Rabobank Gouwestreek sponsort V.V. Moordrecht
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we allemaal graag naar
kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. Daarom ondersteunen we met trots lokaal
de breedtesport.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl
Een aandeel in elkaar
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Welkom!
Beste deelnemende verenigingen! Wij zijn verheugd en trots jullie te mogen begroeten op het
Rabobank VVM jeugdtoernooi. We hopen ook van deze editie een geslaagd toernooi te maken.
VVM organiseert over 4 zaterdagen voor al haar jeugd een toernooi, graag heten wij jullie op
zaterdag 20 mei 2017 vanaf 13.30 uur van harte welkom op ons gezellige complex.
Om dit toernooi te laten slagen, kunnen we beroep doen op een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.
Zonder hen is het toernooi niet te realiseren en daarom willen wij hen langs deze weg (alvast) hartelijk
bedanken. Verder vindt u in dit programmaboekje een aantal advertenties terug van sponsoren die
hebben bijgedragen aan het toernooi. Sponsoren, daarvoor veel dank!
Naast de wedstrijdschema’s is in dit programmaboekje ook andere relevante informatie terug te vinden.
Mochten er tijdens het toernooi nog vragen zijn, schroom dan niet een van de organisatieleden te
benaderen. We helpen u graag!
Tot slot willen we alle teams, verenigingen, deelnemers en betrokkenen van jong tot oud een
fantastische en unieke voetbaldag toewensen waarbij het plezier voorop mag staan!

De toernooicommissie VV Moordrecht
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Info voor leiders en spelers
Adres en route
Voetbal Vereniging Moordrecht
Sportlaan 1, 2841 EB Moordrecht
Telefoon kantine: +31(0)182-373142
Neem vanaf de A20 afslag 18 (Moordrecht / Gouda-West) en volg de borden richting Moordrecht.
Vervolgens bevindt u zich op de Middelweg. Ga bij de rotonde rechtsaf. Sla na ongeveer 800 meter
rechtsaf. U bevindt zich nu op de Weidezoom. Volg de weg en ga aan het einde rechtsaf de Sportlaan in.
Sla direct linksaf en vervolg uw weg tot u tegen het sportpark aan rijdt. De voetbal kantine ziet u +/- 100
meter verderop aan uw rechterhand.

EHBO
Gedurende het toernooi zijn er EHBO-medewerkers aanwezig. Deze kun je vinden in de buurt van de
wedstrijdleiding. De organisatie stelt zich in geen geval aansprakelijk voor enig letsel veroorzaakt tijdens
het voetbaltoernooi.
Organisatie en wedstrijdleiding
Bij de organisatie en wedstrijdleiding kunt u terecht met al uw vragen en/of opmerkingen met
betrekking tot het toernooi. De toernooi organisatieleden zijn te herkennen aan de speciale hesjes of
kleding. Betreffende het “voetbalgebeuren” heeft alleen de leider/coach de bevoegdheid eventuele
4

geschillen te bespreken met de wedstrijdleiding. Na de wedstrijden geven de scheidsrechters zo spoedig
mogelijk de uitslagen van de wedstrijden door aan de wedstrijdleiding. Voor aanvang van de wedstrijden
worden de teams en het betreffende speelveld omgeroepen door de wedstrijdleiding. Uiterlijk 10
minuten na het spelen van de laatste poulewedstrijden vindt per leeftijdscategorie (dus MD en MC) de
prijsuitreiking plaats.
Kleedkamer en wasgelegenheid
Voor elke categorie krijgt een deelnemend team een eigen kleedkamer toebedeeld. De kleedkamers
worden tijdens het toernooi niet afgesloten. Houd waardevolle spullen bij u en/of zorg zelf voor
voldoende toezicht daarop. Tijdens de overgang van het ochtend- naar het middagprogramma is het
mogelijk dat twee teams (van verschillende clubs) dezelfde kleedkamer delen. De organisatie stelt zich
in geen geval aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen!
Douchen kan na afloop in de kleedkamers, we verwachten wel dat het netjes wordt achtergelaten want
nu u komen er weer andere teams.
Afval
Laat geen rommel in de kleedkamer of op de velden slingeren, er staan voldoende afvalbakken op het
terrein. Laten we het met zijn allen netjes houden!
Parkeren
Parkeren voor en rondom de accommodatie is toegestaan. De fiets kan worden geparkeerd bij de
ingang van het sportpark.
Etenswaren
• Tijdens het toernooi krijgen alle deelnemende teams een lunchpakket met broodjes en fruit
aangeboden. Dit lunchpakket is alleen door de teamleiding na de eerste poulewedstrijd af te halen in de
commissiekamer.
• In de kantine kan koffie, frisdrank, snoep en snacks gekocht en genuttigd worden.
Velden betreden
Tijdens de wedstrijden mogen slechts speelsters, leiders en grensrechters zich op het veld begeven.
Ouders, supporters en andere belangstellenden worden vriendelijk verzocht buiten de afrastering de
wedstrijd te volgen.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal per categorie direct na de laatste wedstrijden plaatsvinden en wel voor de kantine.
Tenslotte
• Laten we tot slot als volwassenen de speelsters het goede voorbeeld geven, ze positief aanmoedigen
en ondersteunen!
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Plattegrond vv Moordrecht en indeling velden
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Wedstrijdreglement
• Door het feit van deelnemen, gaat een ieder akkoord met dit reglement.
• Bij aankomst graag melden bij de wedstrijdtafel. De VV Moordrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor vermissing of toegebrachte schade aan eigendommen van de deelnemende verenigingen.
• De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de KNVB.
• Het eerst genoemde team in het wedstrijdschema speelt ‘thuis’, staat het dichtst bij de kantine en
trapt af. De thuisploeg draagt indien nodig, hesjes of reserveshirts.
• De wedstrijdduur bij de MO11-pupillen, JO11-pupillen bedraagt netto 2x12,5 minuten. Dit is inclusief
wisselen van speelhelft en zonder rust. Doorlopend wisselen en maximaal 5 wisselspelers is toegestaan.
• Een speler mag gedurende het toernooi voor 1 team uitkomen.
• Elk elftal dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn. Is een elftal vijf
minuten na het aangegeven tijdstip niet aanwezig, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd met
een uitslag van 3-0.
• De speeltijd dient optimaal te worden benut, blessurebehandeling daarom buiten het veld en indien
bal in de sloot een eigen bal gebruiken.
• Aanvang en einde van de wedstrijd wordt aangegeven via centrale tijdwaarneming. De speeltijd wordt
uitsluitend verlengd om een strafschop te laten nemen.
• De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
• De scheidsrechter kan tijdstraffen (5 minuten) uitdelen. Een speler die 2 maal in een wedstrijd een
tijdstraf krijgt opgelegd is de eerstvolgende wedstrijd niet speelgerechtigd.
• Een speler die met een rode kaart het veld moet verlaten is de eerstvolgende wedstrijd niet
speelgerechtigd.
• Gewonnen wedstrijden leveren 3 punten op, een gelijk spel 1 punt.
• Het aantal winstpunten bepaalt de stand in de poules A en B. Is dit gelijk, dan telt het onderlinge
resultaat. Is dat gelijk telt achtereenvolgens het doelsaldo, het hoogste aantal gescoorde doelpunten.
• In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
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Speelschema toernooi JO15-junioren
Poule JO15-1
Sparta AV JO15-2
WDS JO15-1
Egel. Boys JO15-1
Moordrecht JO15-1
Zw. Utrecht JO15-2
SEP JO15-1

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5

Totaal

Ronde 1
tijd
14.00 uur
14.00 uur

wedstrijd
WDS JO15-1
Sparta AV JO15-2

Ronde 2
tijd
14.20 uur
14.20 uur

wedstrijd
Egel. Boys JO15-1
Sparta AV JO15-1

-

-

Zw. Utrecht JO15-2
SEP JO15-1

uitslag veld
1
2

Moordrecht JO15-1
Zw. Utrecht JO15-1

uitslag veld
1
2

Moordrecht JO15-1
SEP JO15-1

uitslag veld
1
2

Ronde 3
tijd
14.40 uur
14.40 uur

wedstrijd
WDS JO15-1
Egel. Boys JO15-1

-
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Ronde 4
tijd
15.20 uur
15.20 uur

wedstrijd
Sparta AV JO15-2
Zw. Utrecht JO15-2

-

Moordrecht JO15-1
SEP JO15-1

uitslag veld
1
2

Ronde 5
tijd
15.40 uur
15.40 uur

wedstrijd
WDS JO15-1
Moordrecht JO15-1

-

Egel. Boys JO15-1
Zw. Utrecht JO15-2

uitslag veld
1
2

tijd
16.00 uur
16.00 uur

wedstrijd
Sparta AV JO15-2
WDS JO15-1

-

Egel. Boys JO15-1
SEP JO15-1

uitslag veld
1
2

Ronde 7
tijd
16.20 uur
16.20 uur

wedstrijd
Egel. Boys JO15-1
Moordrecht JO15-1

Zw. Utrecht JO15-2
SEP JO15-1

uitslag veld
1
2

WDS JO15-1

uitslag veld
1

Ronde 6

-

Ronde 8
tijd
16.40 uur

wedstrijd
Sparta AV JO15-2

-
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