svCDW
JO13 en JO15-TOPtoernooi
Zondag 23 juni 2019

Programmaboekje

Welkomstwoord
Wij heten u van harte welkom bij het svCDW TOPtoernooi 2019 voor
nieuwe JO13 en JO15 selectie teams seizoen 2019-2020.
svCDW organiseert al vele jaren zeer succesvol dit toernooi waar nieuwe
selectieteams voor het nieuwe seizoen 5 wedstrijden spelen, dit jaar doen
er voor:
- de nieuwe JO13 6 teams mee, waardoor elk team 5 wedstrijden,
tegen alle andere deelnemers
- de nieuwe JO15 8 teams mee, waardoor er 2 poules van 4 teams
zijn en elk team 3 poulewedstrijden, kruisfinale en een finaleronde
de sportieve strijd met elkaar aan zullen gaan.
Daarnaast biedt dit voor de technische staf de ideale mogelijkheid om te
werken aan de samenstelling van het team, de ideale opstelling, tactieken
en om zich te meten met andere teams welke veelal op het hoogste
niveau, in verschillende districten, volgend seizoen zullen acteren.
Wij zijn dan ook trots dat het ook dit jaar is gelukt om een zeer sterk
deelnemersveld bij elkaar te krijgen en belooft het een waar voetbalfeest
te gaan worden.
Dit toernooi wordt gehouden op ons prachtige sportpark Mariënhoeve aan
de Lekdijk Oost in Wijk bij Duurstede. Een routebeschrijving vindt u
verderop.
Tot slot en zeker niet onbelangrijk willen wij, sv CDW, onze dank
uitspreken aan de commissies, de sponsors en vrijwilligers die dit
evenement mogelijk gemaakt hebben.
We wensen iedereen een fantastisch toernooi toe, waar plezier als grote
winnaar uit de bus komt!
Namens de organisatie van de CDW Toernooien 2019,
svCDW Toernooicommissie
CDW
Sportpark Mariënhoeve
Lekdijk Oost 12
3961 MB Wijk bij Duurstede
Tel. 0343 57 50 95 (telefoon clubhuis)
toernooi@cdw.nl

Routebeschrijving
Zowel vanuit het zuiden en noorden (A2 of A27) als vanuit het westen en
oosten (A12) kiest u de richting Utrecht.
Vanuit het zuiden, noorden en westen:
U kiest vervolgens de A12 richting Arnhem, afslag Bunnik – Odijk – Wijk
bij Duurstede. Beneden aan de afslag gaat u rechtsaf richting Wijk bij
Duurstede.
Na ongeveer 15 km kiest u op de rotonde de eerste afslag richting Tiel en
industrieterrein Broekweg (=Geerweg).
U volgt deze weg tot de eerstvolgende rotonde en daar neemt u ook de
eerste afslag richting Tiel/industrieterrein Broekweg.
Na ongeveer 400 m kiest u op de rotonde weer de eerste afslag, richting
industrieterrein Broekweg. U rijdt met de bocht links mee en vervolgens
aan het einde (T-splitsing) gaat u linksaf. U rijdt de dijk op (met aan de
rechterkant de sluizen) en na ongeveer 1 km ziet u aan de linkerkant ons
sportpark liggen.

LET OP !!!
Bij gebruik van navigatie brengt ons adres Lekdijk Oost 12 u NIET op het
sportpark maar bij de sluizen van Wijk bij Duurstede of in het ergste geval
op het industrieterrein Broekweg. Schakel bij de rotonde in Wijk bij
Duurstede uw navigatie uit en volg de borden TIEL. U komt dan uit bij het
Wijkse veer, tegenover de ingang van het sportpark. Als u Sportpark
Mariënhoeve kunt intikken op uw navigatiesysteem, gaat het wel goed.
Ook het adres « Veerweg » gaat goed.

Plattegrond accommodatie

Reglement Toernooien
Alle verenigingen dienen 30 minuten voor aanvang van hun eerste
wedstrijd aanwezig te zijn. Alle verenigingen worden verzocht zich
bij de Toernooicommissie te melden.
Informatie b.v. over afgelastingen telefoonnummer Clubhuis sv CDW
0343-575095 of toernooi organisatie Marco Jansen 06-24768251.
De voetbalwedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en
reglementen van de KNVB.
Eerstgenoemde team heeft de keuze van speelhelft.
Speelduur per wedstrijd is 25 minuten (geen pauze). Wanneer de
wind zeer bepalend is dan zal er na 12 min van speelhelft gewisseld
worden.
De toernooileiding gaat uit van een centrale tijdmelding wat betreft
de aanvang van iedere wedstrijd. De scheidsrechter bepaald het
einde.
Wanneer ploegen eindigen met een gelijk aantal punten, beslist het
doelsaldo. Bij een gelijk doelsaldo kijkt men naar het onderlinge
resultaat. Daarna zijn de gescoorde doelpunten beslissend. Is dit
ook gelijk, dan volgen 3 strafschoppen.
Wanneer een kruis-of finalewedstrijd gelijk eindigt, worden meteen
3 strafschoppen genomen en eventueel daarna om en om.
De rol van scheidsrechter is en blijft een moeilijke binnen het
voetbal. Graag respect voor zijn rol en graag acceptatie van zijn
beslissingen. Zijn besluit staat vast.
De verenigingen worden verzocht om zelf te zorgen voor ballen om
in te trappen.
Tijdens het toernooi is een EHBO-er aanwezig.
Het bestuur van de sv CDW aanvaardt generlei aansprakelijkheid
voor schade aan of vermissing van goederen, kleding, geld etc. ten
gevolge van deelname aan de toernooien.

Er is direct na afloop van de laatste wedstrijd een prijsuitreiking.

Prijsuitreiking is direct na afloop van de finaleronde!

