2018 - 2019
S.C. BUITENBOYS Toernooi informatie
Wat doet de toernooicommissie?

Toernooi commissie
Buitenboys
S

Velden en Kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 1
1333NA Almere

De toernooicommissie organiseert voor SC Buitenboys alle
thuistoernooien en voor ieder team tenminste één uittoernooi per
seizoen.
De contacten, uitnodigingen en het organiseren van de thuistoernooien
worden allemaal via en door deze commissie gedaan. Zij houden
overzicht en kunnen afspraken maken met andere clubs.

Telefoonnummer kantine: 036 5322197
E-Mail: toernooien@buitenboys.nl

We wensen iedereen heel veel plezier toe
op de toernooien van 2019!
Maak er wat moois van en geef het goede
voorbeeld als club.
Afzeggen of niet komen is ontzettend
vervelend voor de organisatoren, spelers
en clubs die mee doen aan een toernooi
en dupeert de andere deelnemende
teams
Namens de toernooicommissie een goed
seizoen toegewenst.
Suzanne
Marjolein
Susanne
Gerda
Geert
Natascha
Ferry

Thuistoernooien
De thuis toernooien vinden plaats op de volgende data:
Toernooi

Datum

Dag

Mini, JO8 en JO9
G teams, JO16 en JO17
JO10 en JO11
JO12 en JO13
Cup du Almere Senioren, 35+ en 45+
JO14 en JO15
Noppen & Naaldhakkentoernooi
Voor alle meisjes en vrouwenteams

30 mei 2019
31 mei 2019
1 juni 2019
2 juni 2019
8 juni 2019
9 juni
10 juni

Hemelvaartsdag
Vrijdag avond
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Maandag

Van ieder team wordt verwacht op dit toernooi te verschijnen, zet het
dus tijdig in je agenda!
Uittoernooien
Voor een uittoernooi word je door de commissie ingeschreven, hiervan
wordt ieder team tijdig op de hoogte gebracht via de coördinator/leider.
Mag ik zelf inschrijven voor een toernooi?
Als je graag naar een toernooi wil neem dan contact met ons op, wij
gaan voor je kijken of dit mogelijk is en schrijven je in.
Ik kan niet komen naar een uit/thuis toernooi wat moet ik doen?
We gaan ervan uit dat een team op beide toernooien aanwezig is, als
een team niet compleet is leen dan spelers van andere teams.
Bespreek het probleem/oplossing met de toernooicommissie.
Zeg vooral niet te snel af.
Lukt het echt niet iets te regelen zeg dan altijd af via de commissie en
probeer dit altijd ruim van te voren te doen.
Niet komen zonder afzegging kan echt niet!

Reglement
Iedere club heeft zijn eigen reglement voor een toernooi. Het reglement van Buitenboys vind je hieronder.
Afgelastingen
Er zal alles aan gedaan worden een toernooi te kunnen laten doorgaan, maar het kan door weersomstandigheden
gebeuren dat velden worden afgelast. Een club zal altijd proberen dit zo spoedig mogelijk te melden. Ga je ergens
heen? Check dan de website voor de laatste informatie.
Indeling en toernooiboekje
Alle teams worden ingedeeld in een poule.
Over het algemeen zal een club een begintijd communiceren maar de poule indeling pas vlak voor een toernooi
bekend maken. Zo kunnen de laatste wijzigingen nog verwerkt worden in de schema’s.
Iedere club heeft hier zijn eigen werkwijze in. Buitenboys communiceert de begintijden 4 weken voorafgaand aan
een toernooi en de poule-indeling een week voorafgaand aan een toernooi.
TOERNOOIREGLEMENT



U wordt verzocht om uiterlijk om 30 min voor aanvang van het toernooi aanwezig te zijn.
Bij aankomst worden de leiders van de deelnemende verenigingen verzocht zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit is boven in de
kantine, als u binnenkomt meteen links door de deur. U krijgt daar de meest recente gegevens en het programma




Op deze website bevindt zich een plattegrond met daarbij de veldnummering. In het programma staat op welk veld u speelt.




De EHBO post bevindt zich voor in de gang van het clubgebouw bij de trap naar de kantine.



Sportclub Buitenboys stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van eigendommen van spelers of begeleiders. Laat
geen geld of andere waardevolle eigendommen achter in de kleedkamer! Geef waardevolle zaken in bewaring bij de leider.



De leiders worden verzocht er op toe te zien dat alle deelnemers zich netjes gedragen. Maak gebruik van de aanwezige afvalbakken en ga op
een correcte wijze met elkaar om. Deelnemers en andere bezoekers die zich misdragen zullen direct van het complex worden verwijderd.
Het betreffende team kan onmiddellijk door de toernooileiding uit het toernooischema worden geschrapt.



Wanneer er bij het toernooi vanuit SC Buitenboys op een bepaald moment niet voldoende scheidsrechters beschikbaar zijn, kan er een
beroep worden gedaan op leiders en/of ouders van de bezoekende verenigingen om een wedstrijd te leiden. In principe zal dan de leider
van de eerstgenoemde vereniging worden gevraagd om de betreffende wedstrijd te leiden.
Alle deelnemers dienen te beschikken over een KNVB relatiecode. Spelers vanaf de O12-pupillen dienen in het bezit te zijn van een
spelerspas!
Bij aanmelding kan er gevraagd worden een lijst in te vullen met de namen, geboortedata en relatiecodes van de deelnemende spelers.

Buitenboys beschikt over 14 kleedkamers. Dit aantal is te weinig om een ieder te voorzien van een eigen kleedkamer, de kleedkamers blijven
daarom open. Het is verstandig uw kleding e.d. in tassen te stoppen en deze mee te nemen naar het veld.
Deelnemers dienen te beschikken over reserve shirts of hesjes; deze dienen te worden gebruikt als de tegenstander in gelijke clubkleuren
speelt. Het thuisspelende team/elftal zal gebruik maken van de reserve shirts of hesjes. Bij twijfel beslist de scheidsrechter.

WEDSTRIJDREGLEMENT
ER WORDT GESPEELD VOLGENS DE REGELS VAN HET JUNIOREN/PUPILLENVOETBAL VAN DE KNVB.




Bij de wedstrijden mag er door gewisseld worden.





Elk team dient (indien nodig) zelf te zorgen voor een grensrechter.



De scheidsrechters kunnen gebruik maken van tijdstraffen. Spelers die in de wedstrijd een rode kaart ontvangen, worden voor het gehele
toernooi uitgesloten.






Blessuretijd wordt niet ingehaald




De eindstand van de poule wordt bereikt door alle punten bij elkaar op te tellen.



In situaties waarin niet wordt voorzien beslist de toernooileiding. De toernooileiding is in handen van de toernooicommissie.

De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters of leden van Buitenboys. Indien hiervan wordt afgeweken, kan dit alleen met
toestemming van de toernooileiding.
Alle teams wordt verzocht zich 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te houden bij het veld waarop ze moeten spelen.
Als een team 3 minuten na de aanvangstijd van de wedstrijd nog niet op het speelveld staat verliest dit team de wedstrijd met 2-0. De
wedstrijd wordt dan niet meer gespeeld en kan ook niet meer worden ingehaald.

Bij herhaaldelijk tijdrekken kan de toernooileiding besluiten punten in mindering brengen.
Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend, protesten kunnen niet worden ingediend.
Er wordt in poules gespeeld, voor een gewonnen wedstrijd worden 3 punten toegekend, voor een gelijkspel 1 punt en voor een verloren
wedstrijd geen punten.
Bij het gelijk eindigen in de eindstand telt het doelgemiddelde; is het doelgemiddelde gelijk dan is het aantal gemaakte doelpunten
bepalend; is er dan nog sprake van een gelijke stand dan geeft het onderlinge resultaat de doorslag. Blijft er een gelijke stand dan worden er
strafschoppen genomen, 5 door elk team, te nemen door verschillende spelers. Blijft er een gelijke stand dan worden er om en om
strafschoppen genomen tot er een winnaar bekend is.

