6de ‘indoor’ kersttornooi 2021
Gelieve in bijlage een uitnodiging terug te vinden voor het Kersttornooi van KVV Zomergem op
zaterdag 25 en zondag 26 december.
Het tornooi zal doorgaan in Sporthal Den Boer, gelegen net naast onze voetbalterreinen.
(adres: Den Boer 17, 9930 Lievegem (Zomergem)
Graag inschrijven voor 14/12/2021. Iedereen is welkom, maar gelieve bij voorkeur ploegen van
Gewestelijk niveau in te schrijven.
U zal vervolgens een bevestigingsmail krijgen.
En, ten laatste een week voor het tornooi zullen de deelnemende ploegen het speelschema
ontvangen, het tornooireglement en een spelerslijst.
Laat ons er een sportief en plezant tornooi van maken.

→ zaterdag 25 dec: U6 (2v2) (start om 09u00 ) – U7 (3v3) (start om 10u30 )
– U10 (5v5) (start om 12u00) – U11 (5v5) (start om 14u00) – U9 (5v5) (start om
16u30) – Mix beloften/veteranen (5v5) (start om 19u00)
→zondag 26 dec: U8 (5v5) (start
U12 (5v5) (start om 11u30 ) – U13 (5v5)
U15 (5v5) (start om 15u30 ) – U21 (5v5) (start om 17u00 )

om

09u00

)

(start om 14u00 )

–
–

*de aanvangsuren zowel op zaterdag en zondag kunnen wijzigen (met maximum 1,5uur vervroegen)
indien andere reeksen niet volzet geraken
Praktische informatie:
 Wedstrijden bij U6 worden 2v2 gespeeld, wie inschrijft met 1 ploeg moet dan met minstens 4
spelertjes inschrijven zodat er op 2 veldjes 2v2 kan gespeeld worden
 Wedstrijden bij de U7 worden 3v3 gespeeld, wie inschrijft met 1 ploeg moet dan met minstens 6
spelertjes inschrijven zodat er op 2 veldjes kan worden gespeeld
 Wedstrijden vanaf U8 worden 5 tegen 5 incl. doelman gespeeld in zaalvoetbaldoelen.
 Iedere ploeg vanaf U8 speelt 3 wedstrijden van 12 min met 1 plaatsingswedstrijd van 15 min.
 Er wordt een klassement opgemaakt in 2 verschillende poules. De plaatsingswedstrijden zullen als
volgt georganiseerd worden: 4de in poule 1 speelt tegen de 4de in poule 2, de 3de in poule 1 speelt
tegen de 3de in poule 2 enz. …
 Iedere speler (tem U12) krijgt een aandenken: max 8 spelers per ploeg.
 Inkom voor spelers, trainer en délégués gratis; supporters: 3€ per persoon; kinderen -12j: gratis
Mogen wij u vragen uw deelname te bevestigen door …
het stamnummer, de leeftijdscategorie, clubkleuren, gsm-nr. te e-mailen naar :
tvjo.vvzomergem@hotmail.com Met dank bij voorbaat
Het wedstrijdschema zal u later doorgestuurd worden.

Hopelijk mogen wij op uw deelname rekenen! Wij zijn steeds bereid tot een wederdienst!
Wie met 4 ploegen inschrijft, is gegarandeerd van deelname van onze ploegen aan uw tornooi.

We maken er leuke sportieve sportkerstdagen van! Tot binnenkort!
Met sportieve groeten
Jeugdbestuur KVV Zomergem
TVJO De Bouvre Cedric
contact/info: 0486 95 13 02 of tvjo.vvzomergem@hotmail.com

6de ‘indoor’ kersttornooi 2021
25 + 26 december 2021

Inschrijvingsgegevens

Naam en stamnummer van de club

Kleuren van de club (truitje en broekje)

Contactpersoon van de club (naam, emailadres en Gsm-nummer)

Categorie van de ploeg(en) waarmee uw club aan ons tornooi wil deelnemen
(indien 2 ploegen van dezelfde leeftijd, dit duidelijk vermelden a.u.b.)

