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____________________

Beste sportvrienden,
Namens de jeugdafdeling van de VV Beekbergen heten wij een ieder
van harte welkom op ons Sportcomplex voor het 43e Bredewold- en 39e
Dolman toernooi.
Dit jaar hebben 51 teams zich aangemeld, dit betekend dat het toernooi
weer zeer goed bezet is ondanks het bekerprogramma.
Wij zijn blij en trots dat er zoveel verenigingen graag komen deelnemen
aan het toernooi bij vv Beekbergen
We starten het toernooi op zaterdagochtend 31 augustus om 9.00 uur en
sluiten wij het toernooi af rond 18.00 uur.
De parkeergelegenheid bij vv Beekbergen is beperkt en met de grote
toeloop die verwacht wordt willen we een ieder vragen die te voet of met
de fiets kan komen dit ook te doen.
Diegene die met de auto komen willen we vragen om zoveel
mogelijk gezamenlijk te reizen.
Bij voorbaat dank voor de medewerking!!!
Mogen wij u op voorhand een plezierig en vooral sportief verblijf
toewensen op ons sportcomplex, en uiteraard veel succes bij de te
spelen wedstrijden.

Namens de toernooi- en jeugdcommissie
VV Beekbergen

Bredewold Dolman toernooi

____________________

Toernooireglement 43e Bredewold en 39e Dolman toernooi
1. Het Bredewold Dolman toernooi begint om 9.00 uur en eindigt om
18.00 uur.
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en
bepalingen van de K.N.V.B., afdeling Oost.
3. De wedstrijden worden geleid door erkende scheidsrechters en
door jeugdleiders van de v.v. Beekbergen.
4. De deelnemende verenigingen zorgen voor een grensrechter van
tenminste 16 jaar.
5. Ieder team meldt zich bij aankomst bij het wedstrijdsecretariaat.
6. De wedstrijden hebben per poule verschillende tijdsduur zie
schema. Het begin en eindsignaal wordt per veld door de
veldleiders geregeld.
7. Als hoekschoppen worden bij de O13-pupillen zgn. halve of korte
corners genomen. Voor de O13-pupillen gelden verder dezelfde
bepalingen als opgenomen in de officiële spelregels van de
K.N.V.B. JO9, JO10, JO11 en JO12-pupillen spelen volgens de
nieuw gemaakte spelregels van de KNVB..
8. Indien door omstandigheden de wedstrijd tijdelijk gestaakt wordt,
wordt deze tijd niet bijgeteld. Als de wedstrijdtijd is verstreken,
geldt de stand, zoals deze was op het moment van staken. Kan
een wedstrijd niet op tijd beginnen, dan wordt deze tijd niet
bijgeteld.
9. De in het wedstrijdprogramma eerstgenoemde vereniging verdedigt
het doel dat het dichtst bij de ingang van het sportcomplex is
gelegen en heeft tevens de aftrap.
10.
Er wordt in 1/2 competities gespeeld, het elftal, dat uit deze
wedstrijden de meeste punten behaalt, is winnaar van het toernooi
in zijn poule. Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo en
dan het onderling resultaat. Is dat echter ook gelijk dan beslist het
aantal gescoorde doelpunten. Als dit ook gelijk is dan worden er 3
strafschoppen genomen volgens de K.N.V.B.-regels. Deze
strafschoppen worden genomen op het trainingsveld.
11.
Gedurende het toernooi zijn er leden van de E.H.B.O.
aanwezig.
12.
De organiserende vereniging (v.v. Beekbergen) kan op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel
opgedaan tijdens het toernooi.
13.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
organisatie.

Bredewold Dolman toernooi
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