Programma
“Tempelmantoernooi 2022”
S.V. Nieuwleusen
dinsdag 23 augustus 2022
zaterdag 27 augustus 2022

Voorwoord
Hartelijk welkom bij het Tempelmantoernooi georganiseerd door S.V.
Nieuwleusen. Wij zijn zeer verheugd dat u ons toernooi komt bezoeken.
Wij zijn er dit jaar weer in geslaagd om 4 teams bijeen te brengen. In dit
programma vindt u informatie over het toernooi, waaronder de
wedstrijden, indelingen, ons complex en de reglementen.
Om het toernooi voorspoedig te laten verlopen, verzoeken wij de leiders
van de deelnemende teams om zich voor aanvang van het toernooi te
melden bij de organisatie.
Mogelijk hebt u nu of tijdens het toernooi vragen of opmerkingen, neemt
u dan contact op met de organisatie. Het telefoonnummer vindt u
verderop.
De organisatie wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en de sponsor
voor haar financiële bijdrage.
Wij wensen u een gezellig en sportief toernooi waar iedereen met plezier
op terug kan kijken!
De toernooicommissie.

TEMPELMANTOERNOOI 2022
Deelnemende verenigingen:
A.S.C. '62
FC Ommen
Olympia '28
S.V. Nieuwleusen

Speelschema Tempelmantoernooi 2022 :
Dinsdag 23 augustus 2022, aanvang 19.00 uur:
S.V. NIEUWLEUSEN

-

OLYMPIA ‘28

veld 1

scheidsrechter: …

A.S.C. ‘62

-

FC OMMEN

veld 2

scheidsrechter: …

Zaterdag 27 augustus 2022, aanvang 14.30 uur:
S.V. NIEUWLEUSEN -

FC OMMEN

veld 1

scheidsrechter: ….

A.SC.’62

OLYMPIA ‘28

veld 2

scheidsrechter: ….

-

De puntenverdeling is als volgt:
3 punten voor een gewonnen wedstrijd
1 punten voor een gelijkspel
0 punten bij verlies
1 punt voor elk doelpunt met een maximum van 2 punten per wedstrijd.
Er kan doorlopend worden gewisseld.

De te winnen prijzen voor de deelnemende teams zijn:
1e prijs € 350,- contant
2e prijs € 250,- contant
3e prijs € 200,- contant
4e prijs € 150,- contant

Adressen en telefoonnummers:
Accommodatie en Clubhuis:
S.V. Nieuwleusen, Sportpark 't Klaverblad Kon. Julianalaan 8
7711 KK Nieuwleusen
Telefoon: 0529 - 48 31 94
Toernooi organisatie: Ronni Schuurman 06 – 30 79 28 76

Reglementen:
• De KNVB-regels zijn leidend.
• Deelnemers moeten speelgerechtigd zijn en voldoen aan de door de
KNVB gestelde eisen.
• Alle leiders dienen zich bij aankomst te melden bij de
toernooiorganisatie.
• Er kan doorlopend worden gewisseld.
• Er is geen maximum aan het aantal wissels.
• Eindigen meerdere teams met een gelijk aantal punten, dan geldt het
doelgemiddelde, is dit gelijk dan geldt het aantal doelpunten voor, is
dit gelijk dan geldt het onderlinge resultaat, levert dit geen beslissing
op dan volgt een strafschoppenserie.

