Welkom:
Wat leuk dat jullie mee doen met dit zaalvoetbaltoernooi. Samen maken wij er natuurlijk een leuk en
sportief toernooi van. Hieronder vinden jullie alle informatie over het voetbaltoernooi. I.v.m. Het
aantal opgaves wordt er een hele competitie gespeeld. De eerste competitie helft vind plaats op 24
feb. en de tweed helft op 31 feb. Dat betekend dat op 24 feb. alle teams één keer tegen elkaar
spelen en op 31 feb. nog een keer tegen elkaar spelen. De uiteindelijke winnaar wordt op 31 feb.
bekend want de scores van beide dagen tellen mee!

Spelregels:

















Eerst genoemde team trapt af
Eerst genoemde team staat bij binnenkomst RECHTS (kantine)
We spelen met de zwarte lijnen
Wachtende teams en publiek zitten op de tribune
De teams van de volgende wedstrijd kunnen bij de deur in de berging plaatsnemen.
Wissels en coaches kunnen onder de tribune plaatsnemen op de bank
Geen spelers switchen bij de teams onderling!!
Wisselen bij de middenlijn
Keeper mag de bal alleen ingooien of vanaf de grond trappen
Niet eten en drinken in de gymzaal!
We spelen 5 tegen 5 inclusief keepers
De bal mag niet tegen het plafond; vrije bal tegenstander
Afstand bij een vrije schop is 5 meter
De bal mag teruggespeeld worden naar de keeper
De kleedkamers zullen vol zijn, denk om je eigen spullen
Winst 3 punten
Gelijk 1 punt
Verlies 0 punten
o Bij een gelijk aantal punten telt het onderling resultaat. Is dit ook gelijk dan het
doelsaldo, is dit ook gelijk dan telt het hoogst aantal gescoorde doelpunten. Als alles
gelijk is zullen er shoot outs vanaf de middenlijn volgen.



Geen commentaar op de scheidsrechters; zij doen ook hun best!
SPEEL SPORTIEF HET IS EEN SPEL & VEEL PLEZIER EN SUCCES!

Tijden:
14:00 Opening van het toernooi. Zorg ervoor dat je in de sportkleding in de zaal bent om 14:00.
Omkleden kan in de kleedkamers, let goed op je eigen spullen! (vanaf 13:40 kun je gebruik maken
van de kleedkamers)
14:10 start de eerste wedstrijd. Hieronder is het wedstrijdschema te zien. De wedstrijden lopen snel
achter elkaar door, zodat je niet zo lang hoeft te wachten. Er wordt ook omgeroepen wanneer je aan
de beurt bent. Als je niet hoeft te spelen wacht je op de tribune.
15:38 is de laatste wedstrijd afgelopen. Daarna sluiten we gezamenlijk af. Daarna kan iedereen zich
omkleden. Zorg ervoor dat je al je spullen weer mee naar huis neemt.

Wedstrijd schema groep 5/6:
Tijd:
14:10-14:23
14:25-14:38
14:40-14:53
14:55-15:08
15:10-15:23
15:25-15:38

Team:
De vlonder 1 team
Team: ASVB
Team: West 2.0
Team: West I.0
Team: ASVB
Team: West 2.0

Team:
Team: West 2.0
Team: West I.0
Team: ASVB
De vlonder 1 team
De vlonder 1 team
Team: West I.0

Locatie/contact:
Locatie: Dorpsplein 6, 9695 DA Bellingwolde
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Spoelstra: 0612761086 (j.spoelstra@hvdsg.nl)

