Penaltytoernooi Tuldania-dag

Zondag 1 september 2019

Penaltytoernooi Tuldania-dag zondag 1 september 2019
Hallo allemaal,
Na het grote succes van vorig jaar tijdens onze Tuldania-dag hebben we voor dit jaar ook
weer gekozen voor een penaltytoernooi. Dit zal plaatsvinden op zondag 1 september 2019
tussen 10:30 uur en ca. 14:30 uur. Hieronder vind je het inschrijfformulier met het reglement.
Het inschrijfformulier dien je te mailen naar tuldania-dag@outlook.com. Deelname is mogelijk
vanaf 12 jaar en ouder. Een team dient uit minimaal 5 personen te bestaan waaronder een
keeper.
Het penaltytoernooi zal tegelijkertijd plaatsvinden met de 6-kamp voor de basisschooljeugd.
Inschrijfformulier penaltytoernooi Tuldania-dag zondag 1 september 2019



Teamnaam:



Contactpersoon:



Spelersnamen:
1.
2.
3.
4.
5.

Reglement Penaltytoernooi s.v. Tuldania
1. Alle teams dienen om 10:30 uur aanwezig te zijn voor het betalen van deelname geld
van €5,- per persoon en het ophalen van de eet-bonnen en het reglement.
2. Per wedstrijd bestaat een team uit een vaste samenstelling van 5 personen.
Wanneer een team uit meer dan 5 personen bestaat, mag dus alleen van
teamindeling gewisseld worden tussen de wedstrijden.
3. Het toernooi wordt gespeeld om een wisselbeker.
4. Door deelname aan het toernooi verklaren de deelnemers zich akkoord met het
reglement.
5. Zorg dat het zichtbaar is wie je teamgenoten zijn, door bijvoorbeeld teamkleding.
6. Wanneer men zich afmeldt als team na inschrijving wordt het betaalde inschrijfgeld
niet terugbetaald.
7. Voor elke wedstrijd moet een vaste keeper worden aangewezen, er mag dus niet van
keeper gewisseld worden tijdens de wedstrijd. Het is wel toegestaan om voor
verschillende wedstrijden een andere keeper aan te wijzen.
8. Per wedstrijd moet elke deelnemer twee keer schieten. De keepers schieten ook, elk
team zal dus 10 penalty’s nemen per ronde.
9. Voor aanvang van het evenement dient elk team het inschrijfgeld te betalen, daarna
krijgt elk team de bonnen voor het eten.
10. Een gewonnen wedstrijd telt voor 3 punten, een gelijkspel voor 1 punt en verlies 0
punten. Wanneer twee teams in punten gelijk staan, wordt achtereenvolgens
gekeken naar het aantal doelpunten voor, het aantal doelpunten tegen en tot slot het
onderling resultaat. Wanneer twee teams dan nog steeds gelijk staan, zal er een
shoot-out plaatsvinden.
11. Na het nemen van de penalty, moet de deelnemer de bal zelf halen.
12. De bal moet de doellijn volledig gepasseerd zijn.
13. De strafschoppen dienen vanaf 11 meter genomen te worden.
De strafschoppen worden om en om genomen.
De afstand wordt bepaald door de aangebrachte markering.
14. Tijdens het nemen van de strafschoppen dienen beide teams zich in het afgebakende
gebied te begeven.
15. Elke speler wacht op het fluitsignaal van de scheidsrechter.
16. De doelman mag zich alleen op de doellijn bewegen, dus niet voorwaarts.
De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
17. De aanloop dient een vloeiende beweging te zijn.
De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
Naast het penalty schieten is er nog een extra activiteit, namelijk het verreiker
schieten!
1. Check in het schema wanneer jouw team moet deelnemen aan dit onderdeel.
2. Per team mogen 5 personen deelnemen, dus teams die meer leden hebben zullen er
5 moeten kiezen.
3. Per persoon mag 2 keer geschoten worden, in totaal dus 10 schoten per team.
4. Het is de bedoeling dat je de bal in de bak van de verreiker schiet.
5. Wanneer de bal er weer uit stuitert, telt dit niet als een punt.
6. Het team dat de meeste ballen in de bak schiet, wint een meter pils!!!

