Programmaboekje 5e editie
Noabertoernooi MVV’29

[Document title]

Voorwoord
Beste deelnemers,
Voor de 5e keer zal dit jaar het Noabertoernooi voor 1e elftallen worden georganiseerd.
Een leuk idee om in plaats van vriendschappelijke wedstrijden in de voorbereiding op het
nieuwe seizoen meerdere korte wedstrijden achter elkaar te spelen op een goed niveau.
De teams zullen op donderdag en zaterdag 2 wedstrijden van 45 minuten spelen. Op basis
van sportieve en fanatieke wedstrijden zal er om de eer en de prijzen worden gespeeld.
We zullen de 5e editie van het Noabertoernooi afsluiten op zaterdagavond met een
prijsuitreiking en er zal een zanger aanwezig zijn om het feest compleet te maken.
Bij voorbaat willen we iedereen alvast bedanken die heeft bijgedragen aan het welslagen
van dit toernooi en we wensen iedereen veel succes en tevens in de competitie waar het
uiteindelijk straks om gaat.
Met sportieve groet,

Toernooicommissie MVV’29

Programma

Donderdag:
19:00 Aanvang poulewedstrijden

Zaterdag:
15:00 Aanvang poulewedstrijden
18:00 Prijsuitreiking
18:15 Afsluitend feest met zanger

Mededelingen
Bij aankomst melden bij het wedstrijdsecretariaat;
Het bestuur is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen en/of
kledingstukken en/of mobiele telefoons;
Deelname geschiedt op eigen risico;
Sportiviteit staat tijdens dit toernooi hoog in het vaandel, dit lukt alleen als we daar allemaal
aan meewerken!

Toernooireglement
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB
2. Tegen beslissingen van de scheidsrechter is geen protest mogelijk
3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het wedstrijdsecretariaat
4. Er wordt gespeeld met 10 veldspelers en 1 keeper, er mag tijdens de wedstrijd 5x
gewisseld worden
5. De speelduur van de wedstrijden bedraagt 1 x 45 minuten. Het begin- en eindsignaal
zal door de scheidsrechters worden gegeven
6. Elk team is verplicht, tenminste 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd gereed
te staan langs het veld
7. Het thuisspelende team stelt zich op aan de kant van de kantine en heeft de aftrap
8. De buitenspelregel is wel van toepassing
9. De behaalde punten bepalen de eindstand in de poule. Bij gelijk aantal punten beslist
het doelsaldo, hieronder wordt het gescoorde aantal doelpunten minus de
tegendoelpunten verstaan.
Mocht het doelsaldo gelijk zijn, dan gaat het team met de meest gescoorde
doelpunten door. Is dit echter ook gelijk dan zal er worden gekeken naar het
onderling resultaat. Is dit ook gelijk dan zullen er 5 om 5 strafschoppen worden
genomen tot er een beslissing valt.
10. Uit het veld gezonden spelers zijn voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van
deelname en bij zware overtredingen zal in samenspraak met scheidsrechter een
eventuele andere straf worden opgelegd
11. Bij niet tijdig aanwezig van de teams wordt de wedstrijd als een 3-0 verloren
wedstrijd beschouwd
12. Mochten de tenues veel overeenkomsten hebben dan zorgt de thuisspelende partij
voor reservekleding

Speelschema
Poule A:

Poule B:

Finalewedstrijden:

Scan onderstaande QR-code om
de poule-indeling en het programma
digitaal te bekijken.

