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6x6 toernooi VV Kuinre 2018
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Een team bestaat uit minimaal zes spelers, vijf veld spelers en een keeper.
Elk team heeft minimaal 2 vrouwen in zijn selectie en gedurende de
wedstrijd is er constant 1 vrouw in het veld.
Elk team heeft minimaal één speler/speelster uit Kuinre in zijn team.
Tijdens de wedstrijd mag er doorlopend gewisseld worden.
De wedstrijd wordt gespeeld op een half veld, het doel is 2m x 4m.
Het vijf meter gebied vervalt en het zestien meter gebied wordt 12m x 8m.
Het ingooien wordt vervangen door intrappen (binnen 6 seconden).
De buitenspelval vervalt.
Verder gelden de regels die normaal ook gelden in het voetbal.
De duur van de wijdstrijd is afhankelijk van het aantal opgaven.
De minimale leeftijd van de spelers moet op de dag van het toernooi 15 jaar
zijn.
Scheenbeschermers zijn verplicht!
Wanneer er in de finales een gelijke eindstand is na het verstrijken van de
wedstrijdtijd, wordt er een shoot-out genomen. 5 keer, best of 5.
Een ieder speelt mee voor eigen risico, de voetbal vereniging kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor letsel door derden tijdens het
toernooi, de leiders van elk team dienen dit te melden aan de spelers.
Een speler mag tijdens het toernooi niet overstappen naar een ander
team. Tenzij het andere team met een uitvaller zit (blessureleed etc.). Het
team dient zich dan te melden bij de omroeper/leiding en geeft hieraan
wie en waarom wisselt van team. Eén keer gewisseld van team blijft
gewisseld, de speler mag niet meer meespelen met zijn eigen team.
Als een speler tijdens het toernooi met een ander team dan opgegeven
mee speelt zonder dit te hebben overlegt met de omroeper/leiding dan
verliest het team waarmee hij of zij meespeelt de wedstrijd met 3-0.

