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OPGELET !!!
Wijziging terrein
Ons damestornooi gaat dit jaar door op ons B-terrein!
Mayerlei 154
2640 Mortsel

Kom met het openbaar vervoer of de fiets…
…en bespaar uzelf parkeerstress!!
Halte Kaphaan op 300m van terrein
(tram 15 en bus 90)
Halte Wouwstraat op 700m van terrein
(bussen 51,52 en 53)
Treinstation Mortsel-Oude-God op 2 km van terrein
Fietsenstalling is voorzien

Wij houden graag onze buren te vriend
Als je toch de auto neemt, weet dan dat parkeren enkel toegelaten is in de daarvoor voorziene
vakken. Parkeer ook zeker niet voor opritten!! Overtreders worden door de politie beboet of
weggesleept!
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terreinindeling

B
A
kantine
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kleedkamers
Er zijn 2 kleedkamers beschikbaar, die gedeeld dienen te worden met de andere ploegen. Deze
bevinden zich in de kelder, achter de kantine. Elke ploeg kiest vrij zijn kleedkamer. Om
overbevolking van de kleedkamers te vermijden, wordt er ook een grote ondoorzichtige tent
voorzien!
Het woord zegt het zelf, kleedkamers dienen om zich om te kleden. Toch herhalen we graag nog
enkele zaken die we liever niet zien gebeuren in onze kleedkamers. Uiteraard zijn dit alle zaken
die bij wet verboden zijn. We denken maar aan onder andere diefstal, druggebruik, …
Verder is het verboden te roken in al onze lokalen, en is ook glas uit den boze. Blijf, tenzij het
écht niet anders kan, tijdens het tornooi ook zo veel mogelijk uit de kleedkamers!
Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Er zijn steeds mensen die wel eens
graag de wet overtreden, geef ze geen kans om dit te doen! De organisatie is hoe dan ook niet
aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van waardevolle voorwerpen, en draagt geen enkele
verantwoordelijkheid als dit toch gebeurt.
Je vindt onze kleedkamers op onderstaande locatie, de ingangen worden aangeduid met een
rode pijl.

terrein

kleedkamer 1

kantine

kleedkamer 2
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reglement
SV Sint-Jozef Mortsel richt op zaterdag 15 april 2017 zijn jaarlijks tornooi in. Alle ploegen dienen zich voor het begin
van het tornooi bij het secretariaat aan te melden en het aanwezigheidsformulier in te vullen. Uw inschrijving voor
dit tornooi staat gelijk met uw akkoord met onderstaande reglementen. Ploegen die aangesloten zijn bij KVV, KAVVV
en KBVB vallen onder de verplichtingen van hun federatie, en dienen zich hierbij aan te melden om onder de
verzekering van de club te kunnen vallen. Ploegen die uit niet-aangesloten speelsters bestaan, wordt aangeraden
een eigen verzekering af te sluiten.
De organisatie onthoudt zich van alle aansprakelijkheid, en kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele ongevallen, diefstallen of blessures.
Het betreft hier een minivoetbaltornooi. Voor alle duidelijkheid zetten we nog even de basisregels hiervan op een
rijtje:
- wedstrijden worden gespeeld over 2x 10 minuten.
- ploegen bestaan uit 5 speelsters (incl. doelvrouw)
- als de bal de zijlijn overschrijdt, wordt deze ingetrapt, en niet ingeworpen
- scoren is toegestaan vanuit elke positie, behalve bij het intrappen en bij het uitwerpen van de doelvrouw.
- de doelvrouw dient de bal steeds uit te werpen, uittrappen uit de hand is niet toegestaan. Zij mag wel de bal op
de grond leggen, en dan uitvoetballen
- een bewuste terugspeelbal met de voet of het onderbeen mag door de doelvrouw niet met de handen of armen
aangeraakt worden. Terugspelen met alle andere lichaamsdelen is geen probleem.
- sliding tackles zijn niet toegestaan, en zullen bestraft worden
- buitenspel is niet van toepassing.
- wissels mogen onbeperkt uitgevoerd worden, maar dienen ter hoogte van de middellijn te gebeuren.
- bij een gele kaart mag de speelster in kwestie gewisseld worden, maar in dezelfde wedstrijd niet meer aantreden.
- bij een rode kaart mag niet gewisseld worden, en is de speelster uitgesloten voor verdere deelname aan het
tornooi. Alle rode kaarten worden aan de verschillende federaties doorgegeven.
- een gewonnen wedstrijd wordt beloond met 3 punten, een gelijkspel met 1 punt en een verloren wedstrijd blijft
uiteraard zonder beloning.
- indien twee tegenstanders in dezelfde shirtkleur spelen, dient de thuisploeg de kleuren aan te passen. Op het
secretariaat zijn steeds overgooiers beschikbaar.
Bij gelijk puntenaantal op het einde van de groepsfase, is eerst het doelpuntensaldo, en daarna het aantal gemaakte
doelpunten doorslaggevend. Als dat ook gelijk is, wordt gekeken naar het onderlinge resultaat. Als ook dit gelijk is,
wordt de beslissing genomen door een reeks van drie strafschoppen (volgens onderstaand principe). Tijdens de
finaleronde worden, bij een gelijkspel, door elke ploeg 3 strafschoppen gegeven. De ploeg die het meeste
strafschoppen benut, is de winnaar. Als beide ploegen evenveel strafschoppen benutten, wordt verder gegaan tot 1
ploeg, bij gelijk aantal genomen strafschoppen, achter staat.
Wees op tijd aanwezig voor de wedstrijd. Indien op het voorziene aanvangsuur niet minstens drie speelsters op het
veld aanwezig zijn, wordt deze wedstrijd automatisch verloren met 3-0 forfaitcijfers. Indien er wel drie speelsters
aanwezig zijn, zal de wedstrijd onmiddellijk aanvangen.
Alle mogelijke geschillen zullen door de organisatie behandeld worden, of zullen worden doorverwezen naar de
federatie.
De organisatie onthoudt zich van alle mogelijke aansprakelijkheid betreffende ongevallen of diefstallen die op of rond
de terreinen gebeuren. Zorg er dus voor dat geen voorwerpen met waarde in de kleedkamers achterblijven.
De organisatie ontfermt zich niet over waardevolle voorwerpen, elke ploeg is hiervoor zelf
verantwoordelijk.
De EHBO-post vindt u op het secretariaat.
Alle gebouwen zijn ROOKVRIJ. Gelieve dus in de kleedkamers, noch in de kantine te roken.
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reeksindeling
reeks A
- SV Sint-Jozef 1
- FC Monas A
- Ostan
- Oxaco
- Cantincrode

reeks B
- SV Sint-Jozef 2
- FC Monas 1
- Ik Dien
- Groenendaal
- Helderhoek
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groepsfase
reeks A
uur

terrein

thuis

uit

11:00

A

SV Sint-Jozef 1

FC Monas A

11:00

B

Ostan

Oxaco

11:50

A

Cantincrode

SV Sint-Jozef 1

11:50

B

FC Monas A

Ostan

12:40

A

Oxaco

SV Sint-Jozef 1

12:40

B

Cantincrode

FC Monas A

13:30

A

SV Sint-Jozef 1

Ostan

13:30

B

Oxaco

Cantincrode

14:20

A

Ostan

Cantincrode

14:20

B

FC Monas A

Oxaco

reeks B
uur

terrein

thuis

uit

11:25

A

SV Sint-Jozef 2

FC Monas 1

11:25

B

Ik Dien

Groenendaal

12:15

A

Helderhoek

SV Sint-Jozef 2

12:15

B

FC Monas 1

Ik Dien

13:05

A

Groenendaal

SV Sint-Jozef 2

13:05

B

Helderhoek

FC Monas 1

13:55

A

SV Sint-Jozef 2

Ik Dien

13:55

B

Groenendaal

Helderhoek

14:45

A

Ik Dien

Helderhoek

14:45

B

FC Monas 1

Groenendaal
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plaatsingsronde

uur

terrein

thuis

uit

15:30

A

5e reeks A

5e reeks B

15:30

B

4e reeks A

4e reeks B

15:55

A

3e reeks A

3e reeks B

15:55

B

2e reeks A

2e reeks B

16:20

A

1e reeks A

1e reeks B

