Herleving

RED STAR HAASDONK
KBVB 09524

5° RED STAR KIDS TORNOOI

Beste,

Binnenkort mogen we jullie verwelkomen op de Poerdam voor ons Paastornooi.
In deze mail kan je de volgende info terugvinden:
•
•
•
•
•
•

Overzicht van het tornooi
Overzicht deelnemende ploegen en hun wedstrijdkleuren
Het tornooi reglement
Plannetje van de terreinen
Spelerslijst
En ‘last but not least’ de wedstrijdschema’s per reeks

Praktische info :
•
•
•
•

•

Adresgegevens :
Poerdam 7 – 9120 Haasdonk
Ons wedstrijdsecretariaat is open vanaf 1 uur voor de eerste wedstrijd.
Naast het voetbalplezier zijn er ook lekkere hamburgers – frietjes – broodjes …. te verkrijgen
Mogen we jullie vragen de bijgevoegde spelerslijst ingevuld af te geven op het
wedstrijdsecretariaat en dit voor aanvang van de eerste wedstrijd zoals ook vermeld in ons
reglement.
Voor vragen of inlichtingen kan je terecht bij hrsh.jeugd.tornooien@gmail.com
Ook deze keer zullen de wedstrijduitslagen ‘live’ te volgen zijn via onze
website http://www.hrsh.be/tornooi en op het scherm in de kantine !

Wij hopen dat de weergoden meezitten en wensen jullie alvast een sportief tornooi toe

Het HRSH Jeugdteam
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PROGRAMMA
Vrijdag 30/03/2018
Voormiddag
Namiddag
Avond
U15
*wedstijdschema in bijlage

Zaterdag 31/03/2018
U6 (5-5)
U7
U8
U9

Maandag 02/04/2018
U10
U11
U12
U13

U17

DEELNEMENDE PLOEGEN
PLOEG

Stamn° Kleuren

Reeks

KSK Kallo
SK Sint-Niklaas

4218
9264

Blauw-wit
Geel-Blauw-Blauw

HRSH
SK Kemzeke
KJV Kruibeke
Waasland-Beveren
KSK Klinge
FC Bosdam
KFC Vol. Wintam-Eikevliet
SKL Doorslaar
KFC Sparta Waasmunster
KFC Vrasene
Waasland-Beveren
(Puyenbeke)
Jong Antwerp
VK Velle
KVC Jong Lede
KS Kieldrecht
VW Hamme
HS St Pauwels
Rangers Opdorp
KVVE Massemen
KFC Moerbeke

9524
9678
2829
4068
4211
9514
3911
7187
2637
3623

Wit-Rood
Rood-Zwart
groen-Wit-Groen
Geel-Blauw
Oranje-Blauw
Rood-Zwart-Zwart
groen-Wit
Bordeaux/Blauw
Rood-Rood
Geel-Zwart

U15
U15-U13
U17-U15-U13-U12-U11-U10-U9U8-U7-U6
U9
U17-U12-U11-U8-U7
U12-U11-U10-U9
U7
U9-U7
U9
U15-U8
U12
U17-U15

4068
9608

Geel-Blauw
Groen-Zwart
Groen-Wit
Groen-Wit
Rood-Wit
Blau-Zwart
Geel-Zwart
Rood-Wit-Blauw
Geel-Blauw
Groen-Wit

U9-U8
U17-U13-U11-U10
U6
U9
U11
U10
U8-U7
U7
U13
U8

3957
4213
211
5049
9401
6891
2990
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TORNOOI REGLEMENT
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KBVB, dwz voor de wedstrijden
5-5: max 8 spelers aanduiden, 8-8 : max 12 spelers en 11-11 : max 15 spelers.
2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangeduid door HRSH
3. De spelerslijst dient te worden binnengebracht voor aanvang van de eerste wedstrijd op
het secretariaat. (Lijst in bijlage volgens reeks)
4. De wedstrijden worden gezamenlijk gestart en afgefloten.
5. Na elke wedstrijd worden er 3 penalty’s getrapt.
6. Er wordt een rangschikking opgemaakt voor alle deelnemende ploegen.
Opmaak van de rangschikking gebeurt als volgt:
▪ 3 punten bij winst – 1 punt bij gelijkspel – 0 punten bij verlies
▪ Bij gelijke stand in de reeks worden de volgend de criteria gehanteerd
- Doelpuntensaldo
- onderling duel
- meest gemaakte doelpunten
- strafschoppen
▪ Bij gelijke stand in de finalewedstrijden worden er 5 strafschoppen gegeven, indien
hier geen uitsluitsel zal er om de beurt een strafschop gegeven worden tot er een
winnaar is (zaterdag)
▪ Er is een penalty-cup per reeks voorzien
7. Een speler die een gele kaart krijgt tijdens een wedstrijd blijft voor die wedstrijd aan de
kant.
8. Een speler die tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten (rode kaart) blijft uitgesloten voor
het ganse tornooi.
9. Deelnemende ploegen delen meestal een kleedkabine met een andere ploeg, wij stellen
voor elke een kant te kiezen. Waardevolle voorwerpen kunnen op het jeugdsecretariaat in
bewaring gegeven worden.
10. HRSH is niet verantwoordelijk voor diefstal/verlies of gebeurlijke ongevallen.
11. Elke deelnemende club zorgt voor eigen opwarmingsballen.
12. Elke ploeg dient reserve kledij in andere kleur mee te brengen of hesjes. De ploeg die eerst
vermeld staat op wedstrijdblad dient zich aan te passen aan tegenstrever.
13. De tornooileiding beslist op tornooi zelf en zonder tegenspraak in geval van betwisting.
14. Een ingeschreven ploeg die niet deelneemt aan het tornooi zal worden bestraft met een
boete van 100 euro.
15. Inkom voor spelers trainer en begeleider is gratis, ouders en supporters betalen 4 euro
inkom.
16. Voor elke deelnemende speler is er een aandenken voorzien.
17. Voor elke ploeg is er drinkwater voorzien, een lege fles kan gevuld worden aan de
waterdispenser.
Voor meer info kan je steeds terecht in het secretariaat,
Wij wensen jullie allen een sportief en leuk tornooi toe
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TERREIN INDELING - VRIJDAG
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TERREIN INDELING - ZATERDAG
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TERREIN INDELING - MAANDAG
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS

