Tornooibrochure

Augustustornooien
Woensdag 15 augustus 2018
U7 – U11

Wij danken alvast alle 142 ploegen die zich ingeschreven hebben
voor deze editie van ons jaarlijks augustustornooi te KFC Dessel
Sport.
Administratieve zaken :
Iedere deelnemende ploeg krijgt 3 gratis toegangstickets aan de
inkom na opgave van naam en functie voor de betreffende club.
Elke ploeg dient zich zo snel mogelijk aan te melden aan het
secretariaat, ten laatste 40 min. voor aanvang van hun eerste
wedstrijd.
U krijgt daar uw kleedkamer toegewezen en u hebt de
mogelijkheid tot het ontvangen van flessenwater. Deze kunnen
altijd hervuld worden met drinkbaar water onder het terras. Dit
geldt uiteraard ook voor drinkbussen.
Aangezien er op het wedstrijdsecretariaat geen tijd is om de dag
zelf nog spelerslijsten in te vullen vragen wij uitdrukkelijk om deze
VOORAF door te mailen naar
tornooicoordinatie@jeugdkfcdesselsport.be of in het uiterste
geval volledig ingevuld af te geven bij aanmelding.
Onze voorkeur gaat uit naar mailen, dit is sneller, makkelijker en
beter voor het milieu.
Bij eventuele problemen :
Tornooicoördinator : Patrick Vandeweyer 0486/411781
Secretaris : Willy Smets 0474/477521

Sportief :
Het tornooi zal ingedeeld worden in verschillende reeksen per
leeftijd waarbij rekening gehouden wordt met de categorieën
gewestelijk/provinciaal/interprovinciaal.
In elk apart tornooi is er voor de uiteindelijke winnaar een beker
voorzien. Er is naar gestreefd om iedereen voldoende uitdaging
en speeltijd te geven door middel van eventueel langere of
meerdere wedstrijden.
Hierdoor zijn niet alle reeksen hetzelfde opgebouwd en heeft elke
reeks zijn eigen verloop en wedstrijdduur.
Puntenverdeling : 3 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel, 0 punten
bij verlies.
Forfait is gelijk aan 3-0 verlies voor de ploeg die FF geeft.
Wij vragen de ploegen om ten laatste 5 minuten voor de te spelen
wedstrijd klaar te staan bij het juiste terrein. Niet tijdig opdagen
resulteert in forfait. Gezien het strakke tijdschema zijn wij hiertoe
genoodzaakt, graag uw begrip hiervoor.
De opmaak van de rangschikking zal gebeuren in volgorde :
1. Punten
2. Doelsaldo
3. Gemaakte doelpunten
4. Onderling resultaat
5. Beslissing dmv jongleeropdracht door 1 te kiezen speler
Wedstrijden stoppen onmiddellijk bij fluitsignaal scheidsrechter.
Enkel vrije trappen kunnen hierop een uitzondering zijn.
Wedstrijdreglementen, spelersaantallen en kaarten worden
overgenomen volgens de regels van de KBVB. Enkel spelers en
scheidsrechter bevinden zich op het terrein, trainer en
afgevaardigde staan langs de zijlijn.
Supporters mogen de velden niet betreden, zij dienen steeds
achter de omheining te blijven.
De ‘uitploeg’ zorgt indien nodig voor een aangepaste outfit.

Prijsuitreiking :
Meteen na affluiten van de laatste wedstrijd zal de prijsuitreiking
starten.
Wij voorzien een beker voor de eindwinnaars in elke reeks. Van de
ploegen U7,U8 en U9 krijgt iedereen ook een medaille.
Douches :
Ploegen die hun laatste match gespeeld hebben worden gevraagd
om zo spoedig mogelijk te gaan douchen, dit om het uzelf en
anderen gemakkelijk te maken en extra drukte aan de
kleedkamers te vermijden.
De finalisten doen dit afhankelijk van de prijsuitreiking voor of
nadien.
Ploegen die hun laatste match speelden en hun medailles al graag
afhalen kunnen dit doen aan het secretariaat.
Let op : de ploegen die ’s namiddags spelen, dienen zich om te
kleden in de sporthal, douchen na het tornooi kan gewoon in de
kleedkamers van de Jeugdacademie. Inlichtingen bij het
tornooisecretariaat.

Terreinindeling :
De locatie is te bereiken via de adressen Sportpark 10 of Brasel 34
te 2480 Dessel.
U10-U11

U7-U8-U9

Uitslagen en standen :
Sinds vorig jaar hebben we een extra service beschikbaar voor
iedereen die het tornooi op de voet wil volgen. De uitslagen zijn te
volgen op de schermen aan het secretariaat en in de kantine, maar
ook via smartphone.
Geen overbodige drukte en gedrum na elke wedstrijd om een
glimp op te vangen van standen en uitslagen. Gewoon ter plekke
op je smartphone live alles volgen.
Hoe werkt het ?
Methode 1 : volg de link
https://meinturnierplan.de/mt?DesselSport
Methode 2 : met een QR scanner op je smartphone scan je deze
code

Op de tornooisite kan je het tornooi aanklikken dat je wil volgen.
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