Toernooien seizoen 2014-2015

GFC'33

Toernooileiding
De toernooien staan onder leiding van de toernooicommissie van GFC'33, bestaande uit:
• Herm Titulaer (voorzitter)
• Rik Wijnen
• Wilga Laugs

Toernooilocatie
Sportpark D'n Haspel
Ericaplein 50
5971 GC Grubbenvorst
tel. 077-366 18 88 (kantine GFC'33)

Correspondentieadres
toernooicommissie@gfc33.nl

Veldindeling

Legenda:
Zwart = velden 11:11
Wit = velden 7:7
De toernooileiding heeft zitting in de bestuurskamer, welke bereikbaar is via de deur onder de
overkapping tussen de kantine en veld 2.

Maasdorpencup
Datum:
Aanvang:
Aanwezig:
Wedstrijdduur:
Veldindeling:

zaterdag 16 mei 2015
09:00 uur
08:30 uur
1×15 minuten
7:7, half veld

Poule indeling
Poule A
ST DEV-Arcen/RKDSO F1 Lokaal 2
ST EWC'46/RESIA F1
Lokaal 3
GFC'33 F1
Lokaal 1
GFC'33 F2G
Lokaal 5 + 6
SV Lottum F1
Lokaal 4

Poule B
ST DEV-Arcen/RKDSO F2 Lokaal 1
ST DEV-Arcen/RKDSO F3 Lokaal 2
ST EWC'46/RESIA F2
Lokaal 3
GFC'33 F3G
Lokaal 5 + 6
SV Lottum F2
Lokaal 4

Programma
Aanvang Veld 1B
09:00u GFC'33 F1 – GFC'33 F2G
09:20u
09:40u
10:00u

SV Lottum F1 – ST DEV-Arcen/RKDSO F1
ST EWC'46/RESIA F1 – GFC'33 F1
GFC'33 F2G – SV Lottum F1

10:20u

ST EWC'46/RESIA F1 –
ST DEV-Arcen/RKDSO F1
GFC'33 F1 – SV Lottum F1

10:40u
11:00u
11:20u
11:40u
12:00u
12:30u

Veld 2A
ST EWC'46/RESIA F2 –
ST DEV-Arcen/RKDSO F3
ST DEV-Arcen/RKDSO F2 – GFC'33 F3G
SV Lottum F2 – ST EWC'46/RESIA F2
ST DEV-Arcen/RKDSO F3 –
ST DEV-Arcen/RKDSO F2
SV Lottum F2 – GFC'33 F3G

ST EWC'46/RESIA F2 –
ST DEV-Arcen/RKDSO F2
ST DEV-Arcen/RKDSO F1 – GFC'33 F2G
GFC'33 F3G – ST DEV-Arcen/RKDSO F3
SV Lottum F1 – ST EWC'46/RESIA F1
ST DEV-Arcen/RKDSO F2 – SV Lottum F2
ST DEV-Arcen/RKDSO F1 – GFC'33 F1
GFC'33 F3G – ST EWC'46/RESIA F2
GFC'33 F2G – ST EWC'46/RESIA F1
ST DEV-Arcen/RKDSO F3 – SV Lottum F2
Prijsuitreiking op het hoofdveld of onder de overkapping naast de kantine bij slecht weer

Reglement
1. Alle teams dienen zich minimaal 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd van het
toernooi te melden bij de toernooileiding.
2. Alle teams worden geacht aanwezig te zijn gedurende de (eventuele) opening en
prijsuitreiking.
3. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB die gelden voor de
leeftijdsklasse.
4. Aan het toernooi mogen deelnemen de spelers die de gerechtigde leeftijd hebben voor het
betreffende team.
5. Vóór aanvang van het toernooi dient een overzicht met de voor- en achternaam,
geboortedatum en het KNVB-nummer van alle spelers te worden ingeleverd bij de
toernooileiding.
6. De duur van de wedstrijd is vermeld bij de poule. Wedstrijden bestaan uit één helft en
hebben een centraal begin en einde dat door de toernooileiding wordt aangegeven.
7. In gevallen er door de toernooileiding geen scheidsrechter is toegekend aan de wedstrijd
worden deze geleid door een leider van het eerstgenoemde team.
8. Bij wedstrijden in een toernooi waarbij op een groot veld (11 tegen 11) wordt gespeeld
wordt de scheidsrechter bijgestaan door twee grensrechters, van elk spelend team één
leider.
9. De scheidsrechter dient direct na afloop van de wedstrijd de uitslag door te geven aan de
toernooileiding.
10. Het eerstgenoemde team speelt aan die zijde van het veld die het dichtst bij de kantine is.
11. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap van de wedstrijd.
12. Als een vereniging met meerdere teams deelneemt aan het toernooi, dan mag een speler
alleen in dat team uitkomen waarvoor hij volgens het wedstrijdformulier is opgegeven.
13. Een speler die uit het veld wordt gestuurd wegens wangedrag is van verdere deelname
uitgesloten.
14. Indien later blijkt dat in een team ongerechtigde spelers zijn uitgekomen wordt het team
gediskwalificeerd.
15. Indien men niet op tijd op het veld aanwezig is waar men moet spelen is de wedstrijd
reglementair met 1-0 verloren.
16. Elk deelnemend team dient zelf ballen mee te nemen voor het intrappen. Er worden door
GFC'33 geen ballen verstrekt.
17. Elk deelnemend team dient reserve shirts (van een andere kleur dan de standaard shirts)
mee te nemen. Indien, naar het oordeel van de scheidsrechter, het verschil in tenue te klein
is dient het eerstgenoemde team in de reserve shirts te spelen.
18. De eindstand in de poule wordt bepaald door (achtereenvolgens):
◦ Meest behaalde punten
◦ Hoogste doelsaldo
◦ Meeste doelpunten voor
◦ Onderling resultaat
◦ Strafschoppen; In dit geval nemen de teams vijf maal om de beurt een strafschop.
Indien na deze strafschoppen geen winnaar bepaald is, worden om de beurt nog een
strafschop genomen totdat één van de teams meer strafschoppen gescoord heeft.
19. Wanneer een finale wedstrijd gelijk eindigt worden er strafschoppen genomen; De teams
nemen vijf maal om de beurt een strafschop. Indien na deze strafschoppen geen winnaar
bepaald is, worden om de beurt nog een strafschop genomen totdat één van de teams
meer strafschoppen gescoord heeft.
20. Het bestuur, de toernooicommissie en de toernooileiding van GFC’33 nemen geen enkele
verantwoording voor zoekgeraakte of verloren voorwerpen en wijst er tevens op dat
beschadigingen en dergelijke welke worden aangebracht verhaald zullen worden op de
desbetreffende vereniging.
21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

