Plus | Verbiest Penaltytoernooi
RKVV Koewacht

Waar:
Sportpark de Berlaere
Wanneer: 9 juni 2019
Aanvang: 13:00 uur

3e Plus |Verbiest Penaltytoernooi op 9 juni 2019
Op zondag 9 juni 2019 wordt op sportpark de Berlaere het derde Plus | Verbiest
Penaltytoernooi georganiseerd.
Ingeschreven teams strijden op het Plus | Verbiest Penaltytoernooi voor mooie prijzen.

Opzet van het toernooi:
Het penaltytoernooi wordt gestart met voorrondes. Na de voorrondes vallen de eerste teams
af. Vervolgens worden een aantal kwalificatierondes gespeeld. De drie best geklasseerde
teams spelen uiteindelijk de finale rondes.
Per ronde schiet elk team 15 penalty’s op drie verschillende keepers, dus 5 penalty’s per
keeper.

Deelnemende teams
Ieder team bestaat uit maximaal 5 spelers. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. Per
ronde schiet ieder team maximaal 5 penalty’s per keeper. Indien een team bestaat uit minder
dan 5 spelers mogen deelnemende spelers de resterende penalty’s voor hun rekening nemen.

Huishoudelijke mededeling:
De organisatie gaat er vanuit dat gemaakte foto’s tijdens het toernooi vrijelijk kunnen worden
gebruikt op social media. Op verzoek zullen deze niet worden gebruikt of worden verwijderd.
De (persoonlijke) gegevens van de deelnemers zullen enkel worden gebruikt voor deelname
aan het penaltytoernooi waarna deze zullen worden vernietigd. Het emailadres van de
teamcaptain zal als uitzondering worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden en voor
aankondiging van een mogelijke vervolgeditie.
Indien er verder vragen zijn, kunt u contact opnemen met evenementen@rkvvkoewacht.nl
We gaan ervan uit dat het penaltytoernooi evenals voorgaande jaren een groot succes mag
worden!
Met vriendelijke groet,

RKVV Koewacht
Evenementen commissie
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De beste 3 teams ontvangen een prijs die door de sponsor Plus | Verbiest beschikbaar
is gesteld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team.
Inschrijving is pas definitief indien het inschrijfgeld voldaan is.
Inschrijven via het emailadres evenementen@rkvvkoewacht.nl onder vermelding van
“Inschrijving penalty toernooi” , “contactpersoon” en “de teamnaam”
Inschrijfgeld overmaken naar het bankrekeningnummer: NL53 RABO 0123.7554.84
met als betalingskenmerk: Penaltytoernooi plus teamnaam.
Voor deelname geldt een minimaal leeftijd van 12 jaar.
Een team bestaat uit maximaal 5 spelers.
Elke speler mag maar voor 1 team uitkomen.
Per ronde schiet elk team in totaal 15 penalty’s op drie verschillende keepers goals,
per keeper dus 5 penalty’s . Bij 4 spelers schiet een speler dubbel.
Voor aanvang van het penaltytoernooi dient elk contactpersoon zich te melden bij de
organisatie van het penaltytoernooi om 12:30 uur.
Bij het niet opdagen van het team, zal het volledige inschrijfgeld niet worden
teruggegeven.
Iedere ploeg speelt voorrondes.
Aan het eind van elke ronde (15 penalty’s) worden de punten bij elkaar opgeteld.
Na de voorrondewedstrijden bepaalt de organisatie hoeveel teams erdoor gaan naar
de volgende ronde (afhankelijk van het aantal teams)
Opmaken van de rangschikking van de voorrondes:
o Doelsaldo doorslaggevend:
o Bij een gelijke stand: Wordt er een shoot-out gehouden, elk team schiet 5
penalty’s (ieder teamlid 1 penalty). Bij een gelijke stand na 5 penalty’s wordt
er om en om een penalty genomen, tot dat er gemist wordt.
Finale: In de finale wordt er een shoot-out ronde gespeeld tussen de 3 best
geklasseerde teams:
o Elk team schiet 5 penalty’s (ieder teamlid 1 penalty).
o Bij een gelijke stand na 5 penalty’s wordt er om en om een penalty genomen,
tot dat er gemist wordt.
Degene, die de bal op aangegeven markering legt, die moet de penalty nemen.
De penalty telt als de bal de doellijn volledig is gepasseerd.
Tijdens het nemen van de penalty’s dienen de teams zich in het afgebakende gebied
te begeven.
Teams die pauze hebben, mogen zich niet in het afgebakende gebied begeven.
De doelman moet zich vooraf opstellen op de doellijn.
De doelman mag zich alleen op de doellijn bewegen, dus NIET voorwaarts. De
beslissing van de scheidsrechter is bindend.
Elke speler wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter.
Scheidsrechter telt het aantal punten per ronde.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor: ongevallen (die zich tijdens het
penaltytoernooi voordoen), voor het verlies, diefstal en/of stuk raken van persoonlijke
voorwerpen
Door deelname aan het penaltytoernooi verklaren de deelnemers zich akkoord met het
reglement.
Zaken waarin het reglement niet voorziet, worden beslist door het
Wedstrijdsecretariaat.
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