TORNOOIREGLEMENT GOLDEN TOURNAMENT 2019
YOUTH (U8-U9)
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Het tornooi gaat door op 08 juni 2019 op het terrein van Hockeyclub Eclair, gelegen aan de
Konterdamkaai, 1 te Oostende. De eerste wedstrijden starten voor de reeks u8 om 09u00, voor
de reeks u9 om 09u30.
Bij de reeks u8 worden enkels jongens toegelaten van het geboortejaar 2011 en later en/of
meisjes van het geboortejaar 2010 en later.
Bij de reeks u9 worden enkel jongens toegelaten van het geboortejaar 2010 en later en/of
meisjes van het geboortejaar 2009 en later.
De ploegen die op plaats 1 eindigen in hun reeks (reeks u8 en reeks u9) in het tornooi krijgen
een wisselbeker.
Alle ploegen die meespelen in het tornooi krijgen een welgevulde "goodiebag"
De wedstrijden worden gespeeld met maximum 5 spelers per ploeg. Een ploeg bestaat op het
terrein uit 1 doelman en 4 veldspelers. Elke ploeg mag maximum 8 spelers aanduiden. De lijst
met de namen van deze 8 spelers moet overhandigd worden aan het secretariaat 15 minuten
voor aanvang van de eerste wedstrijd die de ploeg dient
te spelen. Alleen de spelers die op de lijst vermeld staan, kunnen voor deze ploeg aantreden (er
kunnen GEEN spelers meer bijgevoegd worden eenmaal het tornooi van start is gegaan). Een
spelersnaam op de lijst doorhalen (om een andere speler bij op in te vullen ) is echter NIET
toegelaten. Elke speler mag slechts voor 1 ploeg aantreden op het tornooi.
Om de wedstrijdkalender zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij aan de ploegen om
minstens 30 minuten voor de aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn en zich aan te
melden aan het secretariaat.
Er staan kleedkamers ter beschikking. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele
diefstallen. Zorg er dus voor dat waardevolle voorwerpen veilig opgeborgen zijn.
De ploegen zorgen zelf voor hun uitrusting, en indien mogelijk voor een reserve-uitrusting voor
het geval dat de tegenstander in de dezelfde kleuren speelt (de ploeg die thuis speelt, eerst op
het wedstrijdschema verandert van uitrusting). Er zijn echter ook "overgooiers" aanwezig die de
ploegen, indien nodig, vrij kunnen gebruiken. Als schoeisel worden enkel turfschoenen,
zaalvoetbalschoenen of gewone loopschoenen toegelaten. Afschroefbare studs zijn VERBODEN.
Alle ploegen zorgen ook voor hun eigen ballen om te oefenen. De organisatie is NIET
verantwoordelijk voor het verlies van materiaal.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen. Er is wel een
verzekering voorzien voor elke speler (inbegrepen in het inschrijvingsgeld).
De organisatie zorgt voor de wedstrijdballen.
Een ploeg die niet tijdig op het veld staat (dwz 4 spelers + 1 keeper) om zijn wedstrijd te
beginnen, zal automatisch die wedstrijd met 3-0 verliezen.
Het begin en einde van de wedstrijden worden aangekondigd door een "tune" van 30 seconden
tijdens de groepfase. Vanaf de plaatsingswedstrijden beslist de scheidsrechter over de duur van
de wedstrijd.
Alle wedstrijden duren 1x15 minuten. Bij gelijke stand na het einde van iedere wedstrijd (ook
tijdens de plaatsingswedstrijden) worden er (minstens) 3 "shootouts" genomen tot er een
winnaar is. De finale (eerste en tweede plaats) wordt gespeeld over tweemaal 10 minuten. Met
een rustpauze van 5 minuten.
Bij de groepswedstrijden worden de punten als volgt verdeeld
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3 punten bij een gewonnen wedstrijd
2 punten bij gelijkspel, gewonnen met "shootouts"
1 punt bij gelijkspel, verloren met "shootouts"
0 punten bij een verloren wedstrijd
Het opmaken van de groepsklassementen gebeurt op basis van volgende criteria (in volgorde,
zoals hieronder beschreven):
- aantal punten
- aantal overwinningen
- doelpuntensaldo
- doelpunten voor
- onderling resultaat (eventueel met uitslag shootouts)
De brutale fouten zullen bestraft worden met gele kaarten. De beslissing ligt bij de
scheidsrechter. Bij een gele kaart is de speler uitgesloten voor de rest van de wedstrijd; hij mag
de daarna volgende wedstrijden terug meespelen.
De organisatie staat volledig achter de beslissingen van de scheidsrechters. Een beslissing van
hen kan dus niet herroepen worden.
Alle geschillen en betwistingen wordt door de wedstrijdjury objectief bekeken. Tegen hun
beslissing is geen verhaal mogelijk.
De inrichters zijn NIET verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en ongevallen, van welke
aard ook, zowel voor, tijdens als na de wedstrijden. Aan iedere ploeg wordt gevraagd GEEN
waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers.
Er wordt ook gevraagd om de voetbaltassen te plaatsen in de daarvoor voorzien ruimte
(PLAYERSZONE).
Bij ernstig wangedrag van supporters (opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, verbale en
fysieke bedreigingen, ...) wordt de politie verwittigd en wordt de volledige ploeg uitgesloten
voor de rest van het tornooi. De uitslagen van deze ploeg worden dan allemaal omgezet in een
3-0 nederlaag.
Door zijn inschrijving gaat elke ploeg (en speler) akkoord met het tornooireglement.

