Traditiegetrouw vindt bij Zeevogels op Hemelvaartsdag het zogenaamde "HEMELVAARTTOERNOOI"
plaats. Inschrijving staat open voor vriendenclubs, zaalvoetbalteams of een reünieteam, dames of heren,
het maakt niet uit. Een feest voor iedereen die voor de lol eens tegen een bal wil trappen in een
ongedwongen, meestal zonnige sfeer. Zo ook dit jaar weer op

DONDERDAG 30 MEI 2019
Aanvang 11.00 uur. Aanwezig om 10.30 uur.
Stel daarom nu je eigen team samen uit minimaal vier veldspelers en een keeper en maximaal negen
(inclusief keeper). De minimumleeftijd is 14 jaar en het geslacht per team is hetzelfde.
Het toernooi staat dus open voor zowel dames als heren, maar niet voor gemengde teams. Voor € 15,aan inschrijfgeld per team krijgt u voor minstens duizend euro plezier. Er wordt gespeeld op een kwart
voetbalveld, ruwweg volgens de zaalvoetbalregels. Dus ook voor lichtgewicht spelers en vedetten in de
dop is het aantrekkelijk om mee te doen. Het motto is en blijft op deze dag: Gezelligheid staat voorop,
niet de prestatie! Er liggen inschrijfformulieren klaar in de kantine bij de TV, bij het onderstaande adres
of schrijf in via E-mail:
GERARD ZONNEVELD
E-mail

Wilhelminastraat 4 Egmond aan Zee
hemelvaarttoernooi@zeevogels.nl

06 – 20 21 10 52

LET OP! Je krijgt als je per e-mail inschrijft bijtijds een bevestiging.
Als je deze NIET krijgt neem dan even contact op met de organisatie.

INSCHRIJVEN KAN T/M ZONDAG 26 MEI 18.00 UUR
Wedstrijdreglement
•

Algemeen:
1. De wedstrijden duren veertien minuten.
2. Elke winstparij levert drie punten, elk gelijkspel levert een punt op.
3. Begin en eindsignaal word centraal bijgehouden.
•

Op het veld:
1. Er wordt zo veel mogelijk gespeeld volgens de geldende zaalvoetbalregels.
2. Geen slidings derhalve, geen lichamelijk contact, etc.
3. De ingooi is vervangen door de intrap.
•

Puntentelling:
1. Degene met de meeste punten in een poule is poule winnaar.
2. Daarna geldt het doelsaldo.
3. Daarna gelden de meeste gescoorde doelpunten.
4. Is er dan nog niets beslist, geldt het tegen elkaar gespeelde resultaat.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
De organisatie wenst u bij voorbaat een prettige en vooral sportieve dag toe op Sportpark Hogedijk.
V.V. Zeevogels is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de
deelname. Tevens is het niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

Het laatste nieuws over Zeevogels en het Hemelvaarttoernooi leest u op www.zeevogels.nl

Tijdens en na het toernooi is het verboden eigen zelf meegebracht BIER (of
andere alcohol houdende dranken) te nuttigen op het gehele voetbalcomplex

INSCHRIJFFORMULIER
DONDERDAG
30 MEI om 11.00 UUR

NAAM TEAM

SPELERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CONTACTPERSOON

NAAM:
E-MAIL:
TEL:

VOOR DE MANNENTEAMS:

□ PRESTATIE POULE

of

□ RECREATIE POULE

1. HET INSCHRIJFGELD BEDRAAGT € 15, - PER TEAM.
2. TEAMS MOETEN IN ZIJN GEHEEL UIT MANNEN OF VROUWEN BESTAAN;
GEMENGDE TEAMS ZIJN NIET MOGELIJK.
3. MINIMAAL 5 SPELERS OF SPEELSTERS PER TEAM, MAXIMAAL 9.
4. INSCHRIJVING SLUIT OP ZONDAG 26 MEI OM 18.00 UUR.
5. FORMULIEREN KUNNEN WORDEN INGELEVERD BIJ GERARD ZONNEVELD
Wilhelminastraat 4 Egmond aan Zee of
MAIL NAAR: hemelvaarttoernooi@zeevogels.nl
V.V. Zeevogels is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer
mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is het niet aansprakelijk voor verlies, diefstal
of schade van eigendommen.

Tijdens en na het toernooi is het verboden eigen zelf meegebracht BIER (of
andere alcohol houdende dranken) te nuttigen op het gehele voetbalcomplex

