
 
 

Voetbal voor iedereen! 

Meer informatie over het 1e Meint Heidema Toernooi – zaterdag 9 juni 2018 
Inschrijven: 

 Inschrijven kan met het bijgevoegde inschrijfformulier. Volledig ingevulde  
      formulieren kunnen per mail verstuurd worden naar de toernooicommissie 
      (jeugdtoernooien@flevoboys.nl). 

 De inschrijving loopt tot 28 februari 2018 of zoveel eerder als het toernooi vol is. 
  Inschrijvingen na 1 maart worden toegelaten bij voldoende ruimte in de niveau- 
  poules. 

 Flevo Boys streeft naar een zo’n divers mogelijk deelnemersveld. Zo kan er 
    maximaal een team per poule per club worden ingeschreven. Flevo Boys is 
  uitgezonderd van deze regel. 

 Een inschrijving is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van de toernooi- 
   commissie. 
 
Toernooiopzet 

 De wedstrijden worden gespeeld in een poulesysteem. 

 Resultaten van de voorjaarscompetitie zijn de basis voor de poule-indeling. 

 Ieder team speelt tenminste 4 wedstrijden. 

 Er worden geen finalewedstrijden gespeeld. 

 Deelnemers ontvangen het programmaboekje met teamindeling uiterlijk 1 juni. 

 Bij een afmelding op het laatste moment zal een ‘Allstar’-team worden 
     gevormd. Ieder team uit de poule wordt gevraagd enkele spelers beschikbaar 
    te stellen. 
 
Diversen 

 Ieder team ontvangt bij aankomst een programmaboekje en een versnapering 
   voor het gehele team. 

 Aan het toernooi zijn geen kosten gebonden 

 De prijsuitreiking is direct na afloop van de laatste poulewedstrijden. 
 
Toernooiregels 
1.  Tijdens de wedstrijden gelden de reglementen van de KNVB. 
2.  De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters/spelbegeleiders van Flevo 
    Boys. 
3.  Ieder JO13/MO13 team levert iedere wedstrijd een eigen grensrechter. 
4.  Tegen een beslissing van een scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden. 
5.  Bij eventuele geschillen heeft alleen de trainer of de teamleider het recht van 
   protesteren bij de wedstrijdleiding. 
6.  Spelers die aan de wedstrijden deelnemen, moeten volgens het reglement van de 
   KNVB speelgerechtigd zijn. 
7.  Er mag tijdens een wedstrijd onbeperkt worden gewisseld. 
8.  De scheidsrechters geven de standen door aan de wedstrijdleiding. 
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