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Bedankt voor uw
inschrijving. Om alles vlot
te laten verlopen vragen
we u deze infobrochure
vooraf te lezen. Vragen en
problemen kan je altijd
voorleggen aan de
inrichters.
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Voorwoord
We danken de talrijke ploegen, hun spelers, begeleiders en supporters hartelijk voor
hun aanwezigheid. Zonder jullie is dit tornooi inrichten immers onmogelijk. Wij
rekenen op een sportief verloop en wensen iedereen - de kinderen voorop - een
fantastische dag en veel voetbalplezier toe.
We houden er ook aan de vele medewerkers en vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet en engagement.
Ons secretariaat staat tijdens het tornooi ter beschikking indien u inlichtingen wenst
of vragen heeft.

Verantwoordelijkheden
De inrichters zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het volledige sportief
gebeuren. Bij incidenten kunnen de deelnemende clubs mede verantwoordelijk
gesteld worden. Bij eventuele opzettelijk aangebrachte schade aan de
accommodaties van de inrichtende club, zal de club van de desbetreffende speler(s)
verantwoordelijk gesteld worden tot het betalen van het schadebedrag.
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies of diefstal
van waardevolle voorwerpen, onder welk danige vorm ook, op het grondgebied van
hun accommodatie.

Parking
Tenstar Melle beschikt over een ruime parking waar meer dan 100 wagens kunnen
parkeren. Door de deelname van 56 ploegen zal deze echter snel volzet zijn. We
raden dan ook aan zo veel mogelijk te carpoolen. We vragen tevens om bij het
parkeren in de nabijheid van onze terreinen respect te hebben voor onze buren.
Parkeren op de nabijgelegen brug is streng verboden.

Toegang
Aan de inkom word je verzocht om een steunkaartje te kopen ten voordele van de
jeugdwerking van de inrichtende club voor de prijs van 3.00 euro. Het steunkaartje
wordt in geen enkel geval en onder geen enkele vorm terugbetaald.
Aan de deelnemende ploegen zal een gratis toegangskaartje overhandigd worden
voor hun trainer en afgevaardigde.

Scheidsrechterbladen
De ploegen worden verzocht om minstens 30 minuten voor aanvang van de eerste
wedstrijd aanwezig te zijn. Bij aankomst kan u in het secretariaat de wedstrijdbladen
afgeven of nog invullen, alsook een fles water bekomen. Indien deze leeg
teruggebracht wordt, krijgt u een nieuwe fles. Tijdens het invullen van de
wedstrijdbladen bieden wij u graag een drankje of koffie aan.

.
Kleedkamers
De afgevaardigden van de ploegen zijn verantwoordelijk voor de gebeurtenissen die
er zich in voordoen. We vragen dan ook aan alle afgevaardigden een oogje in het
zeil te houden in de kleedkamers zodat alles er rustig en ordentelijk verloopt.
Het is de bedoeling dat de toegewezen kleedkamer wordt gebruikt om je klaar te
maken, je later te wassen en aan te kleden. We laten er geen kledij en waardevolle
voorwerpen liggen. Alles wordt in de sportzakken verzameld en in de daartoe
voorziene vrachtwagens geplaatst.
Er is regelmatig – doch geen permanent - toezicht in de kleedkamers en in de
vrachtwagens.

Wedstrijden
De wedstrijden worden gespeeld op woensdag 01-11-17 op de terreinen van
Tenstar Melle, Varingstraat 1/E te 9090 Melle, op 8 netjes afgebakende speelveldjes
met officiële afmetingen (25 x 35 m).

Oefenballen
Er worden door de organiserende club geen oefenballen ter beschikking gesteld. De
clubs dienen bijgevolg hun eigen oefenballen mee te brengen.
Ploegen die dat wensen, kunnen opwarmen op het preminiementerrein (langs R4).

Trofeeën / prijzen
Elke speler krijgt na afloop van het tornooi een aandenken (max. 9 per ploeg). De
eerste 3 ploegen ontvangen een heuse beker. De uitreikingen zullen onmiddellijk na
de laatste wedstrijd plaatsvinden.

Catering
Er zijn snacks (verse soep, hamburgers, frietjes, hot dogs, broodjes) te bekomen aan
billijke prijzen en vanzelfsprekend rekent de kantine op je bezoek.

Tombola
Onze medewerkers bieden iedereen lotjes aan voor 3.00 euro (of 2 voor 5.00 euro)
waarmee u altijd prijs heeft.

Deelnemende Ploegen Tornooi U8

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

FC TENSTAR MELLE A
KVVE MASSEMEN
V GIJZEL-OOSTERZELE
VC ZWIJNAARDE
SK VINDERHOUTE
KAA GENT LADIES
KVV SINT DENIJS SPORT
KFCE BELZELE
FC TENSTAR MELLE B
ESA BOTTELARE
K OLSENE SPORTIEF
KVE AALTER
KV CERCLE MELLE
KFC MERELBEKE
KSCE MARIAKERKE
JV DE PINTE

Speelschema U8:
3 poulewedstrijden + kruisfinale + finale
Planning wedstrijden U8
Uur
9u
9u
9u
9u
9u
9u
9u
9u
10u
10u
10u
10u
10u
10u
10u
10u
11u
11u
11u
11u
11u
11u
11u
11u

Veld
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H

Thuisploeg
FC TENSTAR MELLE A
V GIJZEL-OOSTERZELE
SK VINDERHOUTE
KVV SINT DENIJS SPORT
FC TENSTAR MELLE B
K OLSENE SPORTIEF
KV CERCLE MELLE
KSCE MARIAKERKE
FC TENSTAR MELLE A
KVV MASSEMEN
SK VINDERHOUTE
KAA GENT LADIES
FC TENSTAR MELLE B
ESA BOTTELARE
KV CERCLE MELLE
KFC MERELBEKE
FC TENSTAR MELLE A
KVVE MASSEMEN
SK VINDERHOUTE
KAA GENT LADIES
FC TENSTAR MELLE B
ESA BOTTELARE
KV CERCLE MELLE
KFC MERELBEKE

-

Uitploeg
KVVE MASSEMEN
VC ZWIJNAARDE
KAA GENT LADIES
KFCE BELZELE
ESA BOTTELARE
KVE AALTER
KFC MERELBEKE
JV DE PINTE
V GIJZEL-OOSTERZELE
VC ZWIJNAARDE
KVV SINT DENIJS SPORT
KFCE BELZELE
K OLSENE SPORTIEF
KVE AALTER
KSCE MARIAKERKE
JV DE PINTE
VC ZWIJNAARDE
V GIJZEL-OOSTERZELE
KFCE BELZELE
KVV SINT DENIJS SPORT
KVE AALTER
K OLSENE SPORTIEF
JV DE PINTE
KSCE MARIAKERKE

Uitslag
-

Kruisfinales
Kruisfinale U8
Uur
12u
12u
12u
12u
12u
12u
12u
12u

Veld
A
B
C
D
E
F
G
H

Thuisploeg

Uitploeg
-

Uitslag
-

Finales
Finale U8
Uur
13u
13u
13u
13u
13u
13u
13u
13u

Veld
A
B
C
D
E
F
G
H

Thuisploeg

Uitploeg
-

Uitslag
-

Wedstrijdreglement
Door deelname aan dit tornooi gaat men akkoord met dit reglement.
 De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KBVB, met
uitzondering van de duurtijd.
 Elke wedstrijd duurt 2 x 10 minuten. De tweede helft volgt onmiddellijk na de
eerste. Enkel een korte drinkpauze is toegestaan. Er worden geen
strafschoppen getrapt.
 De thuisploeg dient bij gelijke kleuren zijn kledij aan te passen. Hou hier vooraf
rekening mee.
 Wanneer een ploeg niet aantreedt, verliest men elke wedstrijd met 5-0 en
volgt een boete van 25 euro per wedstrijd..
 De scheidsrechters worden aangeduid door Tenstar Melle, die ook de
onkosten hiervoor zal dragen.
 De ploeg krijgt bij winst 3 punten, bij gelijkspel 1 punt, bij verlies 0 punten.
 De plaats in de poules wordt als volgt bepaald :
o Behaalde punten
o Gunstigste doelpuntensaldo
o Gemaakte Doelpunten
o Onderlinge match
 Indien de kruisfinales en de finales onbeslist eindigen na 2 x 10 minuten,
worden onmiddellijk na de wedstrijd 3 strafschoppen getrapt door beide
ploegen. Als ook daarna nog geen winnaar en verliezer kan worden
aangeduid, trappen beide ploegen alternerend één strafschop tot er een
winnaar is.
Wij vragen aan alle ploegen om er een sportief en gezellig tornooi van te
maken.

