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SPEELDATA 22 en 28 mei 2016
Deelnemers:
Fam. Hooijmans 2
Fam. van Osch
Fam. van Grandia
Fam. van Zeeland
Fam. Vos
Fam. Kroon
Fam. van Mook

DSC FAMILIEVOETBALTOERNOOI 2016
Poule A
Fam. Hooijmans 2

Fam. Vos

Fam. van Osch

Fam. Kroon

Fam. Grandia
Fam. van Zeeland

Fam. van Mook

Wedstrijden veld 1 (bij tent)

22-5-2013

Wedstrijden veld 2 (bij tennisbaan)

tijd
10:00
10:20
10:40

Fam. Hooijmans 2
Fam. Vos
Fam. van Osch

-

Fam. van Osch
Fam. Kroon
Fam. Grandia

uitslag
-

Fam. Grandia
Fam. van Mook
Fam. van Zeeland

-

Fam. van Zeeland
Fam. Hooijmans 2
Fam. Vos

uitslag
-

11:00
11:20

Fam. Kroon
Fam. Hooijmans 2

-

Fam. van Mook
Fam. Grandia

-

11:40
12:00

Fam. Vos
Fam. van Osch

-

Fam. van Osch

-

Fam. van Zeeland

-

Fam. van Mook
Fam. Vos

-

Fam. Kroon
Fam. van Mook

-

Fam. Hooijmans 2
Fam. Grandia

-

12:20
12:40
13:00

Fam. Kroon

-

-

-

Fam. van Zeeland
pauze
Fam. van Zeeland

Fam. Hooijmans 2

-

Fam. van Osch

-

pauze
Fam. van Mook

13:20
13:40
14:00

Fam. Grandia
Fam. van Zeeland
Fam. Grandia

-

-

Fam. Kroon
Fam. van Mook
Fam. Vos

-

Fam. Hooijmans 2
Fam. van Osch

-

Fam. Vos
Fam. Kroon

-

FINALEAVOND DSC FAMILIEVOETBALTOERNOOI 2016
Wedstrijden veld 1 (bij tent)

28-5-2016

tijd
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
20:15

uitslag
A6
A1
A7
A2
A5
verliezer A1-A4
winnaar A1-A4

5 t/m 7
1 t/m 4
5 t/m 7
1 t/m 4
5 t/m 7
plaats 3/4
finale

A7
A4
A5
A3
A6
verliezer A2-A3
winnaar A2-A3

UITSLAG
1
2
3
4
5
6
7

-

Poule A

t

p

t

p

1 2 3 4 5 6

Fam. Hooijmans 2
Fam. van Osch
Fam. Grandia
Fam. van Zeeland
Fam. Vos
Fam. Kroon
Fam. van Mook

Poule Z
plaats 5 t/m 7
A5 =
A6 =
A7 =

1 2

Reglement Familievoetbal 2016

1.

Speeldagen zijn zondag 22 mei aanvang 10.00 uur en zaterdag 28 mei aanvang 18.00 uur.

2.

Op zondag 22 mei dient een half uur voor aanvang van het toernooi een spelerslijst ingeleverd te
zijn. Daarop dient de naam, de leeftijd en de familierelatie van de speler tot de organisator van de
familie vermeld te zijn. Per team mag 1 gastspeler op de spelerslijst worden vermeld.. Een speler
mag niet op 2 spelerslijsten staan, zowel dan word hij uitgesloten van deelname.

3.

Gelijktijdig met het indienen van de spelerslijst dient het inschrijfgeld á € 75,00 te worden voldaan.

4.

De wedstrijden op zondag 22 mei zijn allen 1x15 minuten
De wedstrijden op zaterdag 28 mei zijn allen 1x15 minuten m.u.v. de finale. Deze is 2x15 minuten.
Voor de finale op zaterdag geldt dat bij een gelijke stand meteen een strafschoppenserie volgt.

5.

De minimumleeftijd voor een speler is 14 jaar. Ieder team zorgt zelf voor een compleet
voetbaltenue.

6.

De wedstrijden worden allen gespeeld 7 tegen 7. De reguliere voetbalspelregels zijn van toepassing
zoals deze door de KNVB zijn ingesteld voor de E en F pupillen.

7.

Indien een speler een gele kaart krijgt, is deze uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd. Bij een
rode kaart volgt uitsluiting voor het toernooi. Het laten meespelen van een ongerechtigde speler,
betekent dat de wedstrijd met 3-0 verloren wordt verklaard. Een niet gerechtigde speler is een
speler die niet op de spelerslijst voorkomt, of die in een voorgaande wedstrijd(en) een gele of rode
kaart heeft ontvangen. Ook een speler jonger dan 14 jaar is niet speelgerechtigd.

8.

De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.

9.

Het team dat voorop staat in de wedstrijdindeling trapt af. Mochten de teams dezelfde kleur tenues
hebben trekt het team dat voorop staat hesjes aan die door de toernooileiding beschikbaar worden
gesteld.

10. Per gewonnen wedstrijd ontvangt men 3 punten, bij een gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten.
Het team dat na 5 minuten na aanvang nog niet speelklaar is verliest de wedstrijd met 3-0.
11. Bij het spelen van de wedstrijden is ieder team verplicht om ten minste een dame op te stellen. Kan
er om wat voor reden dan ook geen dame worden opgesteld, dan dient men de wedstrijd met 6
spelers te spelen.
12. Mochten er 2 teams in puntenaantal gelijk eindigen in hun poule dan gelden de volgende regels. Het
doelsaldo is bepalend. Wanneer het doelsaldo gelijk is dan is bepalend wie de meeste doelpunten
voor heeft. Zo is dus 5-4 beter als 4-3.
Mocht ook dit gelijk zijn dan telt het onderlinge resultaat, is dit ook gelijk dan dienen er
strafschoppen te worden genomen. Vijf te nemen door vijf verschillende spelers. Is er na de eerste
serie van 5 strafschoppen geen beslissing dan wordt begonnen aan een nieuwe serie strafschoppen
met andere spelers. De balans word na elke gelijkmakende beurt opgemaakt. Als er dan een
verschil in de score is, is de winnaar bekend.
13. Tijdens de prijsuitreiking, op de zaterdag om 22.15 uur ontvangt men naast de behaalde prijs een
teruggave van € 25,00 van het inschrijfgeld in de vorm van consumptiebonnen. Verder wordt aan
de sportiefste familie de sportiviteitsprijs uitgereikt.
14. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of diefstal van persoonlijke
eigendommen.
15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Familievoetbal DSC
Spelerslijst Familie………………….

Speler

Dames

Gastspeler

Familierelatie

KLEEDKAMERINDELING ZONDAG 22-5-2016
No. 1
No. 2
No. 3
No. 6
No. 9
No. 10

Fam. Hooijmans 2
Fam. van Osch
dames
Fam. Grandia
Fam. van Zeeland
Fam. Vos

Fam. van Mook
Fam. Kroon
dames

