Programma

Toernooi 30 mei 2015

11:00 uur Officiële aftrap:
door minister onderwijs, sport en cultuur.
11:00—12.15 uur
Zilvermeeuwen
Selectieteam

FK Goražde
VV Assendelft

A veld
B veld

12:30 - 14:00 uur:
Lunch deelnemers toernooi
14:00- 15:15 uur:
Winnaarsronde
Verliezersronde

A veld
B veld

16:00 uur: Prijsuitreiking in kantine
16:30 uur: start feestavond met BBQ (spelers gratis) en
live muziek

ZILVERMEEUWEN
organiseert samen met de stichting
VRIENDEN VAN GORAZDE
een

Met dank aan:
Mw. mr. Geke Faber: Burgemeester Zaanstad
Jeroen Olthof: Wethouder sport en cultuur

INTERNATIONAAL
VOETBALTOERNOOI

Hans Olthof, voorzitter ZVV Zilvermeeuwen
Bestuur ZVV Zilvermeeuwen
Juroen Koene
Sponsoren
Mocht u dit evenement willen sponsoren of op een andere wijze
een bijdrage willen leveren kunt u dit doen door het contactformulier op onze website www.vriendenvangorazde.com in te vullen.
Rechtsreeks doneren kan ook:
NL 70 ABNA 0544 7165 74 t.n.v. Vrienden van Goražde.

Locatie: Sportpark Poelenburg
Poelenburg 464
1504 NW Zaandam

Inleiding
Stichting Vrienden van Goražde is een zelfstandige organisatie met een ANBI status.
Wij, bestuur stichting Vrienden van Goražde, geloven dat
sport volkeren, landen en dus mensen inspireert en verbindt ongeacht geloof of overtuiging.
Het bestuur van Zilvermeeuwen is die mening ook toegedaan en verheugt zich op de komst van en de kennismaking met een voetbalteam uit Gorazde.
Wij hopen op een spannend en sportief toernooi en spreken de wens uit dat deze dag inderdaad sporters, toeschouwers, scheidsrechters en bestuurders inspireert en
verbindt.
Wij wensen alle deelnemers evenals scheidsrechters en
organisatie een fijne maar bovenal natuurlijk ook een
sportieve dag toe .
Ook de toeschouwers wensen wij een prettige dag en
veel plezier.

Toernooireglement
1. Er wordt een voorronde en een finale ronde gespeeld
2. De winnaars van de voorronde spelen tegen elkaar in de winnaarfinale; de verliezers
van de voorronde spelen tegen elkaar in de verliezerfinale.
3. Alle wedstrijden duren 2 x 30 minuten; er is 10 minuten rust waarin beide teams van
speelhelft wisselen.
4. Er wordt gespeeld volgens de KNVB reglementen.
5. Alle teams dienen zich uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd te
hebben gemeld bij het wedstrijdsecretariaat; voor de eerste wedstrijd dienen zij bij de
toernooi-organisatie een teamlijst in te leveren, met daarop de naam, voornamen, geboortedatum en rugnummer van elke speler. Het aantal op deze lijst voorkomende spelers is
niet gebonden aan een limiet.
6. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB;
7. Elk team zorgt voor een eigen assistent scheidsrechter;
8. Tijdens het toernooi gelden de invallerbepalingen voor de A-categorie; per wedstrijd
mogen maximaal 3 veldspelers of 2 veldspelers en een keeper worden gewisseld.
9. De wedstrijden beginnen op het aangegeven tijdstip. Is een team vijf minuten na het
aangegeven tijdstip niet aanwezig, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd (3-0).
10. Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn,
moet het team dat in het programma het eerste vermeld staat, in shirt/broek/kousen met
een afwijkende kleur verschijnen. Bij twijfelgevallen beslist de scheidsrechter.
11. Eindigt een wedstrijd in de voorronde gelijk dan volgt een strafschoppenserie volgens
de reglementen van de KNVB. De winnaar van deze serie speelt de winnaarfinale, de verliezer de verliezerfinale;
12. Eindigt een finalewedstrijd gelijk dan volgt een verlenging van 2 x 7,5 minuut. Is de
stand na verlenging nog steeds gelijk dan volgt een strafschoppenserie. De winnaars van
de strafschoppenserie zijn toernooi winnaar, respectievelijk 3e.
13. Een speler die uit het veld wordt gestuurd (2 x geel, dan wel direct rood) is automatisch voor de volgende wedstrijd van het toernooi geschorst.
14. Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf een verzekering af te
sluiten tegen ziekte en ongevallen tijdens hun verblijf in Nederland.
15. De toernooi organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van eigendommen uit/in de kleedkamers. Alle teams krijgen de beschikking over een kleedkamersleutel
en dienen zelf te zorgen dat deze goed afgesloten wordt.
16. De toernooi organisatie is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot het toernooi, als ook voor alle opmerkingen, protesten en klachten. De toernooi organisatie zal geen klachten accepteren aangaande beslissingen door de arbitrage.

