
Programma voor het   ZESENDERTIGSTE MINITOERNOOI  van de S.V.Geel-Zwart op   
donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 2022. 

Let op start om 10.00 uur       Let op start om 10.00 uur 
Toernooireglement 
============================================================== 
1. De wedstrijden worden gespeeld op een derde c.q. kwart voetbalveld, in de breedte van het veld. 
2. Het toernooi wordt gespeeld onder de zaalvoetbalregels van de KNVB, met dien verstande dat 

er wel op voetbalschoenen met noppen mag worden gespeeld. De spelregels worden naar 
interpretatie en inzicht van de scheidsrechter gehanteerd. Slidingen zijn niet toegestaan en bij 
een uitbal is het met de voet inschieten. 

3. Er wordt in poules gespeeld, waarbij de teams zoveel mogelijk door de organisatie naar sterkte zijn 
ingedeeld. 

4. In elke poule wordt per team 4 wedstrijden gespeeld. 
5.  Een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten, zonder rust. Het eerst vermelde team in het programma verdedigt in 

de eerste helft het doel dat het dichtst bij de kantine staat. Na de eerste helft wordt van doel gewisseld. 
 De aanvoerder ziet er op toe dat de juiste uitslag bij het wedstrijdsecretariaat terecht komt. 
6. Winnaar van een poule is het team dat de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijk aantal punten 

is het doelsaldo beslissend. Indien dit ook gelijk is beslist het aantal gescoorde goals. 
7. De hoofdprijzen van het toernooi zijn twee wisselbekers. Deze bekers worden gewonnen door het team 

met het hoogste doelsaldo het jeugdtoernooi en hoofdtoernooi. Bij gelijk doelsaldo is het aantal 
gescoorde doelpunten beslissend. 

8. Een team dat niet op tijd voor een wedstrijd aanwezig is, verliest deze wedstrijd met 5-0. 
9. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, schade of letsel van welke aard 

dan ook. Laat dan ook geen waardevolle zaken achter in de kleedkamer. 
10. Iedereen is verplicht zijn beste humeur mee te nemen, zodat het niet alleen een sportieve, maar ook een 

gezellige middag wordt. 
11.  Bij alcohol-misbruik zal de leiding ingrijpen. 
12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding. 
13. Bij een gemengd team spelen minimaal 3 dames. 
14. Deelname geschiedt op eigen risico! 
========================================================================================== 

Het meebrengen van eigen (alcoholische) dranken is niet toegestaan. 
Bij de poort zal hierop worden gecontroleerd! 

Betaling consumpties is met muntjes, te koop aan de bar. 
Er wordt gecontroleerd, vanaf 18 jaar krijg je een polsbandje, dus ID mee!! 

 
Kleedkamerindeling Sporthal de Multitreffer. 
links : dames van poule, groen 4 en 5  
rechts : dames van poule groen 6, groen 7 
Kleedkamers Geelzwart 
1. : heren poule geel 1 
2. : heren poule geel 2 
3. : heren poule geel 3 
4. : heren poule groen 7 en 11 
5.    : heren teams groen 8 
6.    : heren poule blauw 9 
7.    : heren poule blauw 10  
  

 
      4   5   6    7 

11      groen           

             tribune     
10  3                 

       kantine           
9  2       kleed-       

           kamers       
8  1                 

blauw  Geel         



      
Veld 1: poule geel 1. 
Veld 2: poule geel 2.  
Veld 3: poule geel 3.  
Veld 4: poule groen 4.    
Veld 5: poule groen 5.    
Veld 6: poule groen  6. 
Veld 7:   poule groen 7. 
Veld 8:   poule blauw 8.   
Veld 9:   poule blauw 9. 
Veld 10:  poule blauw 10.      
Veld 11:  poule blauw 11.     
 
Inlichtingen: M. Dekker        : tel 06-53330865 

 G.J. Hobma      : tel 06-38121844 
 
of tijdens het toernooi bij de wedstrijdleiders 
nnb, Boutre (Dennis) Dignum, G. Hobma en M. Dekker 

 
Poule indeling jeugdtoernooi. 
 

 Blauw 11 
1 FC Trip 1 
2 FC Trip 2 
3 FC Bu 
4 FC WSAM 

 
 
De eerste wedstrijden zullen worden gefloten door een scheidsrechter. 
 
* Voor de poule-winnaar is er een beker + consumpties ( zie reglement) 
* Voor de algehele winnaar is er een wisselbeker, die dit jaar verdedigd zal worden door 
“Goaldiggers”. 
 
 
TOT SLOT:  
 Wees matig met alcoholgebruik.  
 Onder de 18 geen alcohol, bij twijfel legitimatie verplicht.      
 Laat de kleedkamers netjes achter.   
 Wees op tijd bij het begin van de wedstrijden.   
  Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken. 
 Wees sportief!! Ook als het soms wel eens niet meevalt 
 

Voor de elftallen in de poule 11 begint het 
toernooi om 10.00 uur 
 
 
Ook bij Geel-Zwart geldt, onder de 18 geen alcohol en bij twijfel legitmatie 
verplicht. 
 

Het meebrengen van eigen (alcoholische) dranken is 
niet toegestaan. 

Bij de poort zal hierop worden gecontroleerd! 
Betaling consumpties is met muntjes, te koop aan de 

bar. 
 

Er wordt gecontroleerd, vanaf 18 jaar krijg je  een 
polsbandje, dus ID mee!! 



Wedstrijdschema + overzicht van wanneer je een scheidsrechter moet leveren (fluiten), tenzij er 
een scheidsrechter wordt aangesteld door de toernooileiding. 
 

    Poule       
Tijd  11   tijdsstip Blauw 11 

10.00   1-2   10.00 FC Bu 
10.22   3-4   10.22 FC Trip 2 
10.44   1-3   10.44 FC WSAM 
11.06   2-4   11.06 FC Trip 1 
11.30   1-4   11.30 FC Trip 2 
11.52   2-3   11.52 FC WSAM 
12.14   pauze   12.14   
12.36   finale 3/4   12.36 finale 3/4 
12.58   finale 1/2   12.58 finale 1/2 
13.20   einde   13.20   
13.42   prijsuitreiking   13.42   
            
            

            

            

            

            
 

     
Bovenstaand team levert een scheidsrechter op het betreffende veld 
(fluitje pen etc. bij het wedstrijdsecretariaat aanwezig)  
     
De eerste wedstrijden tot 11.30 worden gespeeld op het A-veld! 
op de veld 5 daarna op veld 11  
     
voor veld 4, 5, 6 en 7 bestuurskamer (naast de kleedkamers v/d heren) 
voor veld 8, 9, 10 en 11 auto naast het veld 
 

Let op aanvang toernooi om 10:00 uur!!  



    

     
     


