Zomertornooi “Memorial Freddy De Craene” op 24 en 25/08/2019

zaterdag 24 & zondag 25 augustus 2019

1. Het tornooi wordt ingericht door KVV Zomergem (05641). Onze terreinen liggen in de Sportlaan, aan de achterkant van het sportcentrum “Den Boer”.
2. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.V.B. met aangepaste wedstrijdtijden en puntensysteem.
3. Inzet van het tornooi :
- 1 trofee, per categorie, voor de eindwinnaar (vanaf U8 tem U15)
- Een medaille voor alle spelers tem de U13 (max 12 per ploeg)
- voetbalplezier voor iedereen
4. Toegelaten spelers:
- U6: geboren in 2014
- U10: geboren in 2010
- U15: geboren in 2006 en 2005
- U7: geboren in 2013
- U11: geboren in 2009
*er mogen 3 spelers van 2004 mee
- U8: geboren in 2012
- U12: geboren in 2008
doen
- U9: geboren in 2011
- U13: geboren in 2007
* meisjes mogen een jaar lager spelen alsook spelers via een medisch attest (attest moet kunnen voorgelegd worden).
- Elke deelnemende ploeg is verplicht te spelen met eigen aangesloten spelers.
- U6: De wedstrijden worden 2 tegen 2 gespeeld (1+K/1+K) met max. 2 vervangers.
- U7: De wedstrijden worden 3 tegen 3 gespeeld (2+K/2+K) met max. 3 vervangers.
- U8 tem U9: De wedstrijden worden 5 tegen 5 gespeeld (4+K/4+K) met max. 4 vervangers.
- U10 tem U13: De wedstrijden worden 8 tegen 8 gespeeld (7+K/7+K) met max. 4 vervangers.
- U15: De wedstrijden worden 11 tegen 11 gespeeld (10+K/10+K) met max. 5 vervangers.

- Tijdens de wedstrijd mogen de spelers doorlopend vervangen worden.
- Elke speler op het wedstrijdblad moet 50% van de speeltijd spelen
5. U8 tem U15: er is een penalty cup voorzien, elk team geeft 3 penalty’s na elkaar na zijn poulewedstrijd.
6. Uitsluitingen: de speler die een GELE kaart krijgt wordt uitgesloten voor DIE wedstrijd maar, mag vervangen worden.
Wie een rode kaart krijgt zal worden uitgesloten voor de rest van het tornooi maar mag wel vervangen worden.
7. Vertonen van de bondskaart en de ID-kaart is verplicht.
8. De spelerslijsten moeten VOOR de aanvang van het tornooi op het secretariaat bezorgd te worden via de voorafgaande in te vullen bijlage hier onderaan deze email per
email. Deze worden dan door de gerechtigd correspondent van KVV Zomergem doorgestuurd naar VoetbalVlaanderen.
9. Ploegen worden verzocht ten laatste 30’ voor aanvang van hun 1ste match aanwezig te zijn. Indien niet het geval zou zijn neemt men contact op met onze kantine op
09/372.67.77.
10. Voor meisjes is er een aparte kleedkamer

11. Elke ploeg krijgt 2 flessen water bij de aanvang en mag flessen bijvragen d.m.v. lege flessen in te ruilen.

12. De deelnemende ploegen zorgen zelf voor hun oefenballen en zorgen ervoor dat deze gemarkeerd zijn met de club-initialen.
13. Shirtkleuren: de uitgelote thuisploeg zorgt voor vervanguitrusting indien nodig. Eigen hesjes van allemaal dezelfde kleur zijn hier voldoende.

14. Elke reglementair ingeschreven club die forfait geeft voor of tijdens het tornooi wordt beboet met € 50 per wedstrijd. Dit bedrag te betalen aan de inrichtende club en dit
binnen de maand na het tornooi. De uitslag van de tornooiwedstrijden wordt dan 3-0 of 0-3 voor de tegenpartij.
15. Bij incidenten kunnen de deelnemende ploegen medeverantwoordelijk gesteld worden.
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen onder welk danige vorm ook op het grondgebied van hun voetbal accommodatie.

16. De inkomprijs is vastgelegd op € 3,00 per dag. Aan het loket mogen de deelnemende clubs 1 trainer en 1 afgevaardigde aanduiden om het tornooi gratis te betreden per
ingeschreven ploeg. De spelers komen uiteraard gratis binnen.
17. Scheidsrechters worden aangeduid door KVV Zomergem. De deelnemende clubs zorgen ervoor dat de scheidrechters hun job kunnen doen in een positieve sfeer.
18. Indien de voorziene kalender door overmacht niet kan gevolgd worden zal in overleg met de deelnemers het tornooi in de meest gunstige zin afgewerkt worden.

19. Duur van de wedstrijden:
is te vinden in de wedstrijdprogrammatie
20. De winnaar van de reeks is de ploeg die het meeste punten heeft behaald

Rangschikking
winst = 3 punten
gelijkspel met doelpunten = 2 punten
gelijkspel zonder doelpunten = 1 punt
verlies = 0 punten
*Bij gelijke stand tellen, in volgorde :
1) beste doelsaldo
2) meest gescoorde doelpunten
3) minste tegendoelpunten
4) muntstuk opgooien

21. De deelnemende ploegen aanvaarden het reglement door hun deelname.
22. De volledige dag is er mogelijkheid om iets te drinken en te eten.
23. De medailles en bekers worden, per categorie, uitgereikt na de laatste match.
24. Door deelname en zonder verwittiging voor het spelen van de 1ste wedstrijd aan het secretariaat staan de deelnemende clubs toe dat er actiefoto’s geplaatst worden op
ons facebook-pagina en website zodanig dat spelers, ouders en de club de foto’s zelf kunnen zien en/of gebruiken.
25. In het secretariaat kan er EHBO geboden worden indien nodig, daar zijn ook de telefoonnummers van dokters van wacht en ziekenhuizen aanwezig.

PROGRAMMA:
KVV Zomergem zaterdag 24 augustus
U8 tornooi 5v5

KVE Drongen
KVV Zomergem
FC Kleit
Racing Waregem
GL Ruiselede

Blauw grijs
wit rood
donkerblauw
geel rood
groen groen

+ Penalty Cup (3 penalty’s na elke wedstrijd)

2 x 10min
10u00

A1
KVV ZOMERGEM - FC KLEIT

10u30

GL RUISELEDE - KVV ZOMERGEM

-

FC KLEIT - KVE DRONGEN

-

11u00

KVE DRONGEN - GL RUISELEDE

-

KVV ZOMERGEM - RACING WAREGEM

-

11u30

RACING WAREGEM - KVE DRONGEN

-

GL RUISELEDE - FC KLEIT

-

12u00

KVE DRONGEN - KVV ZOMERGEM

-

FC KLEIT - RACING WAREGEM

-

12u30

Result.
-

Medaille uitreiking

Scheids.

A2
RACING WAREGEM- GL RUISELEDE

Medaille uitreiking

Result.
-

Scheids.

KVV Zomergem zaterdag 24 augustus
U9 oefenwedstrijd 5v5

KVV Zomergem
wit rood
Jong Zulte
Geel groen
→ dit zal gespeeld worden als oefenwedstrijd, 4 kwarts van 15min elk, na de eerste 2 kwarts is er 10min rust voorzien
+ Penalty voor elke speler na de wedstrijd
2 x (2X15min)
10u00
11u15

Terrein A 3
KVV Zomergem – Jong Zulte

RESULT.
Medaille uitreiking

Scheids.

KVV Zomergem zaterdag 24 augustus
U7 tornooi 3v3
KVV Zomergem
wit rood
FCE Meetjesland
Groen groen
SK Vinderhoute
Rood rood
KVVK Bassevelde
Geel zwart
FC Kleit
donkerblauw
SK Lochristi
Blauw wit
FC Poesele
Groen rood
U7: 10u00: 7teams, 4 teams spelen verdeeld over 4 of 5 velden 3v3, 2 x 6min.
*het definitief schema zal per email worden verstuurd als iedereen zijn aantal spelers heeft doorgegeven op tornooi.kvvzomergem@hotmail.com . Hoe dan ook starten we om
10u00 met de wedstrijden en zal iedereen dus ook op dit uur verwacht worden om zijn wedstrijd te starten.
B1

B2

B3

10u00

10u00

10u20

10u20

10u40

10u40

11u00

11u00

11u20

11u20

11u40

11u40

12u00

12u00

12u20

Medaille uitreiking

12u20

B4

Medaille uitreiking

KVV Zomergem zaterdag 24 augustus
U6 tornooi 2v2

KVV Zomergem
VSV Gent
FC Poesele
Eendracht Vinkt

2 x 3min
10u30
10u40
10u50
11u00
11u10
11u20
11u30
11u40

wit rood
Geel zwart
groen rood
Geel zwart

Terrein B5
KVV ZOMERGEM - VSV GENT
KVV ZOMERGEM - VSV GENT
KVV ZOMERGEM - FC POESELE
KVV ZOMERGEM - FC POESELE
10min rust
KVV ZOMERGEM - EENDRACHT VINKT
KVV ZOMERGEM - EENDRACHT VINKT
Medaille uitreiking

10u30
10u40
10u50
11u00
11u10
11u20
11u30
11u40

Terrein B6
FC POESELE - EENDRACHT VINKT
FC POESELE - EENDRACHT VINKT
VSV GENT - EENDRACHT VINKT
VSV GENT - EENDRACHT VINKT
10min rust
VSV GENT - FC POESELE
VSV GENT - FC POESELE
Medaille uitreiking

KVV Zomergem zaterdag 24 augustus
U15 tornooi 11v11

KVV Zomergem
SKL Doorslaar
KFAC Waarschoot
KVV Zelzate

wit rood
Bordeaux donkerblauw
Wit Zwart
Groen wit

+ Penalty Cup (3 penalty’s na elke wedstrijd)
2x
15min
13u30
14u10
14u50
15u30

A

Result.

KVV ZOMERGEM- SKL DOORSLAAR
KVV ZOMERGEM- KFAC WAARSCHOOT
KVV ZOMERGEM- KVV ZELZATE

-

Scheids.

B

KFAC WAARSCHOOT - KVV ZELZATE
SKL DOORSLAAR - KVV ZELZATE
SKL DOORSLAAR - KFAC WAARSCHOOT
Uitreiking medailles

Result.
-

Scheids.

ROUTE & PARKING:
GPS: sportlaan, 9930 Zomergem.
*aan de ingang zijn er 2 parkeerplaatsen voor houders van een invaliditeitsparkeerkaart.

VAN HARTE WELKOM !
EEN SPORTIEF, LEUK EN SUCCESVOL TORNOOI GEWENST
AAN ALLE DEELNEMENDE PLOEGEN!

V.F.V. – Tornooiblad
(vóór het tornooi door te mailen of op te sturen naar de tornooiverantwoordelijke of de GC van de inrichtende club of de dag van het tornooi zelf voor aanvang van de eerste
wedstrijd af te geven aan de verantwoordelijke of G.C. van de inrichtende club)
Naam tornooi: KVV Zomergem 5641 “zomertornooi 2019”
Categorie : …………
Deelnemende club :
Stamnummer : …………..Clubnaam : ………………………………………………………………

Spelers die deelnemen aan het tornooi:
Nummer Naam

Naam en handtekening ploegafgevaardigde

Voornaam

Geboortedatum

