Intersport 08-O9-O11 jeugdtoernooi VV Roden
Welkom op het Intersport jeugdtoernooi van VV Roden voor de
leeftijdscategorieën O8, O9 en O11 . In de categorie 08 doen ca 5 teams
mee. In de categorie O9 doen ca 17 teams mee verdeeld over 3 poules
en in de categorie O11 doen ca 28 teams mee, verdeeld over 5 poules.
Het speeloverzicht zal per team worden uitgereikt voor aanvang van het
toernooi. De speelschema’s hangen ook bij de kantine.
Voor de indeling van de kleedkamers verwijzen wij u naar de informatie
die voor aanvang van het toernooi aan de leiders beschikbaar wordt
gesteld. De leiders kunnen zich melden bij de toernooicommissie, deze
ontvangen dan een envelop met consumptiebonnen en aanvullende
informatie.

INTERSPORT
08-O9-O11 TOERNOOI
Programmaboekje
ZATERDAG
9 JUNI 2018

Het Rode Kruis / EHBO is de hele dag aanwezig. Hopelijk zijn ze niet
nodig, natuurlijk. Verder kunt u voor alle vragen terecht bij de
toernooicommissie.
De organisatie bedankt alle vrijwilligers, de deelnemende verenigingen
en natuurlijk de sponsor van het O8-O9-O11 Toernooi; Intersport
Superstore Roden. We zien graag uitdagende wedstrijden met een hoog
fair-play gehalte. Heb respect naar jezelf, je tegenstander en je
omgeving. Iedereen een sportieve dag en veel plezier toegewenst!
De toernooicommissie VV Roden O8-O9-O11 jeugdtoernooi,
Roelf van Zonneveld
Mirjam Vincent
Henk Brink
06-57326712
www.vvroden.nl
toernooien@vvroden.nl

Intersport O8-O9-O11 Jeugdtoernooi

2

9 juni 2018

Speelschema
Speelfaciliteiten
Tussen al het voetbal ‘geweld’ door kunnen de deelnemende teams die
een pauze hebben, zich vermaken met speelfaciliteiten.

Elk team speelt maximaal 5 wedstrijden van ca 12 minuten volgens het
volgende speelschema:

start

eind wedstrijd
9:00 - 9:12 Team A - Team B
9:13 - 9:25 Team C - Team D
9:26 - 9:38 Team E - Team F
9:39 - 9:51 Team C - Team A
9:52 - 10:04 Team B - Team E
10:05 - 10:17 Team D - Team F
10:18 - 10:30 Team A - Team E
10:31 - 10:43 Team F - Team C
10:44 - 10:56 Team D - Team B
10:57 - 11:09 Team F - Team A
11:10 - 11:22 Team E - Team D
11:23 - 11:35 Team C - Team B
11:36 - 11:48 Team A - Team D
11:49 - 12:01 Team B - Team F
12:02 - 12:14 Team C - Team E
12:30 Prijsuitreiking + verrassing

De definitieve poule indeling wordt bij aankomst uitgereikt
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Mededelingen

Toernooireglement
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en
reglementen van de KNVB, tenzij in dit reglement anders is
bepaald;
De eindstand per poule wordt bepaald door het aantal behaalde
wedstrijdpunten. Bij een gelijke stand is het doelsaldo bepalend. Bij
een gelijk doelsaldo telt de hoogste “voorscore”. Indien nog geen
winnaar dan telt het onderlinge resultaat. Indien ook dan geen
beslissing is verkregen, dan zal de toernooicommissie het lot laten
bepalen (tossen).
Indien een team door welke oorzaak dan ook uit het toernooi wordt
teruggetrokken, worden de al gespeelde wedstrijden vervallen
verklaard;
Een team dient vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij
het veld aanwezig te zijn;
Tijdens het toernooi wordt het begin en eindsignaal via de
omroepinstallatie gegeven. De toernooicommissie waarschuwt tijdig
voor om zich gereed te houden. De officiële speeltijd is geëindigd
zodra via de omroepinstallatie het eindsignaal heeft geklonken en
aansluitend de scheidsrechter heeft afgefloten;
Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechters is niet mogelijk
en worden door de toernooicommissie niet in behandeling genomen;
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
toernooicommissie.
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Begeleiders van de teams en de scheidsrechters worden verzocht
om 8.30 zich te melden bij de toernooicommissie;
Ons sportpark ligt aan de Norgerweg 2 te Roden. Het
telefoonnummer is 050-5018963.
Bij ontvangst wordt u wegwijs gemaakt t.a.v. de kleedkamer- en
veldindeling;
Houd de kleedkamers en velden schoon. Gooi afval in de
daarvoor bestemde afvalbakken;
De toernooicommissie en/of de VV Roden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel, noch
voor vermissing van voorwerpen en materialen;
Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven in de kantine;
Scheidsrechters zijn aanwezig.
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Routebeschrijving:
Plattegrond sportpark
Bereikbaarheid vanaf de A7 vanuit Groningen
Neem de A7 richting Drachten. Vanaf Groningen de 1e afslag
(afslag 35 Hoogkerk) richting Peize/Roden. Bij de rotonde
onderaan de afslag links af richting Peize/Roden. Volg deze weg
(N372) tot de 1e stoplichten in Roden. Ga bij de stoplichten links
af richting centrum. Volg deze weg tot de rotonde, en neem de
2e afslag richting Norg. Na ± 1 kilometer is de parkeerplaats aan
de rechter kant en het sportpark aan de linker kant.
Vanaf de A7 vanuit Drachten
Neem de afslag Leek/Roden (afslag 34) op de A7 richting
Groningen. Volg de borden richting Leek/Roden (N372). Bij de 3e
rotonde, linksaf richting Roden(N372). Neem de 2e afslag op de
volgende 2 rotondes richting Roden. Volg deze weg tot de
rotonde, en neem de 1e afslag. Bij de volgende rotonde neem je
de 2e afslag en ga je rechtdoor. Na ± 1,4 kilometer ga je linksaf
op de kruising. Na ± 750 meter (voor de volgende kruising) is de
parkeerplaats aan de rechterkant. De velden van VV Roden zijn
te bereiken door de Norgerweg over te steken.
Vanaf A28 vanuit Assen
Neem de afslag Vries/Zuidlaren/Roden (afslag 35) op de A28
richting Groningen. Ga aan het eind van de afrit rechtsaf op de
N386 richting Vries/Roden. Volg deze weg tot aan de rotonde bij
Vries. Neem de 2e afslag op de rotonde richting
Donderen/Peize/Roden. Volg deze weg tot aan de stoplichten in
Peize. Ga bij de stoplichten linksaf richting Roden (N372).
Na ong. 1,8 km, bij de 1e stoplichten, linksaf richting Roden
Centrum. Volg deze weg tot de rotonde, en neem de 2e afslag
richting Norg. Na ± 1 kilometer is de parkeerplaats aan de
rechter kant en het sportpark aan de linker kant.
U kunt ook de auto bij de kinderboerderij parkeren en een klein
stukje lopen naar ons complex.

Intersport O8-O9-O11 Jeugdtoernooi

7

9 juni 2018

Intersport O8-O9-O11 Jeugdtoernooi

8

9 juni 2018

