Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen
30 juni 2017 - VVA / Spartaan

Belangrijke informatie
Een spelend team bestaat uit 7 personen, waarvan 3 vrouwelijk, en speelt op half veld
poulewedstrijden van 20 minuten.
Let op: de teams scheidsrechten elkaars wedstrijd, zie de speelschema’s!
Kosten: 10 euro per deelnemend team.
Na de finale is er uiteraard gelegenheid voor de derde helft: de tap en de keuken in de
kantine zijn geopend!
Zie ook de spelregels en het huishoudelijk reglement (onder).
Voor verdere vragen, neem contact op met ALPHA (contactpersoon: Anne-Rieke van Schaik,
06-54656727, alpha-fgw@uva.nl )

Teams
Poule 1 – Veld 1

Poule 2 – Veld 2

Poule 3 – Veld 3

issikka‿lhadīd
(Asafier – Arabisch)

Swaggerlicious Historians
(Kleio – Geschiedenis)

Bal op het dakkie 14
(Kleio – Geschiedenis)

Diachron
(Trilithon – Archeologie)

AmFiBi 1
(Filosofie)

AmFiBi 2
(Filosofie)

FC Kunstgras
(Kanvas – Kunstgeschiedenis)

FSR FGW
(Facultaire Studentenraad)

AC Milan Peters
(Off screen – Media en cultuur)

Messinas
(Maecenas - Algemene
Cultuurwetenschappen)

Jan Jood van Gangelen
(Helios – Neerlandistiek)

RKSV Remuntada
(SES - Europese Studies)

Speelschema’s poulefase (14:30-17:10)
Poule 1
Tijd

Teams

Scheidsrechter
(poule 2)

14:30 – 14:50

issikka‿lhadīd – Diachron

FSR FGW

14:50 – 15:10

FC Kunstgras – Messinas

Swaggerlicious Historians

15:10 – 15:30
15:30 – 15:50

PAUZE
issikka‿lhadīd – FC Kunstgras

PAUZE
Jan Jood van Gangelen

15:50 – 16:10

Messinas – Diachron

AmFiBi 1

16:10 – 16:30
16:30 – 16:50

PAUZE
Diachron – FC Kunstgras

PAUZE
Jan Jood van Gangelen

16:50 – 17:10

Messinas - issikka‿lhadīd

FSR FGW

Poule 2
Tijd

Teams

Scheidsrechter
(poule 3)

14:30 – 14:50

AC Milan Peters

14:50 – 15:10

Swaggerlicious Historians AmFiBi 1
FSR FGW – Jan Jood van Gangelen

Bal op het dakkie 14

15:10 – 15:30
15:30 – 15:50

PAUZE
AmFiBi 1 – FSR FGW

PAUZE
AmFiBi 2

15:50 – 16:10

Jan Jood van Gangelen –
Swaggerlicious Historians

Bal op het dakkie 14

16:10 – 16:30
16:30 – 16:50

PAUZE
FSR FGW – Swaggerlicious
Historians

PAUZE
AmFiBi 2

16:50 – 17:10

AmFiBi 1 – Jan Jood van Gangelen

RKSV Remuntada

Poule 3
Tijd

Teams

Scheidsrechter
(poule 1)

14:30 – 14:50

Bal op het dakkie 14 – AmFiBi 2

Messinas

14:50 – 15:10

AC Milan Peters – RKSV Remuntada

Diachron

15:10 – 15:30
15:30 – 15:50

PAUZE
Bal op het dakkie 14 – AC Milan
Peters
AmFiBi 2 – RKSV Remuntada

PAUZE
Messinas

15:50 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 16:50

PAUZE
Bal op het dakkie 14 – RKSV
Remuntada
AmFiBi 2 – AC Milan Peters

16:50 – 17:10

issikka‿lhadīd
PAUZE
issikka‿lhadīd
FC Kunstgras

Speelschema finales (17:30-18:30)
Wat

Tijd

Teams

Scheidsrechter

Halve finales

17:30 – 17:50

Organisatie (n.t.b.)

PAUZE

17:50-18:10
18:10 – 18:30

1. Winnaar poule 1 – Winnaar poule 2
(Veld 1)
2. Winnaar poule 3 – Beste nummer 2*
(Veld 2)
--Winnaar halve finale 1 – Winnaar halve
finale 2
(Veld 1)

Finale

--Organisatie (n.t.b.)

* Het team dat tweede is geëindigd in de poulefase, met de meeste punten en het hoogste
doelsaldo.

Spelregels























De wedstrijden worden gespeeld tussen twee teams van zeven personen. Er moet altijd
ten minste drie vrouwelijke teamleden in het veld staan.
Het is de verantwoordelijkheid van ieder team dat zij als team hetzelfde tenue (of in
ieder geval dezelfde kleur shirt) dragen. Er zijn hesjes beschikbaar voor als deze opzet
niet lukt.
De wedstrijden duren twintig minuten. Start- en eindsignaal klinken via de intercom door
de organisatie.
Na ieder doelpunt verricht het team waartegen gescoord is een aftrap; er wordt niet
gelijk doorgespeeld.
Er wordt gespeeld volgens de normale voetbalregels welke iedere deelnemer geacht
wordt te kennen. Buitenspel is echter niet van toepassing tijdens het toernooi en ook
mag de keeper een terugspeelbal niet in zijn handen pakken.
Voor elke wedstrijd staat op het wedstrijdschema aangewezen welk team een
scheidsrechter dient te leveren. De scheidsrechter geeft de begin- en eindtijd, na het
signaal van de leiding, aan en houdt de score bij.
Mocht er door omstandigheden toch geen scheidsrechter worden geleverd, meld dit dan
(met een speler van de tegenpartij, zodat we je vertrouwen) en geef de score door aan
de wedstrijdleiding.
De scheidsrechter kan in het geval van een grove overtreding besluiten een speler een
tijdstraf van vijf minuten te geven. Bij herhaaldelijk wangedrag mag een speler
verwijderd worden door de scheidsrechter.
De scheidsrechter heeft ten alle tijden gelijk. Bejegeningen van de scheidsrechter kunnen
worden bestraft met strafpunten en eventueel diskwalificatie. Klachten over de arbitrage
kunnen gemeld worden bij de organisatie.
Tijdens het toernooi is het gebruik van voetbalschoenen toegestaan (niet verplicht).
Daarom wordt iedereen aangeraden om scheenbeschermers te dragen.
Wanneer de bal het speelveld verlaat dient deze via een ingooi weer teruggebracht te
worden in het spel.
Bij gelijk spel tijdens de halve finales en de finale worden er penalty’s genomen.
Bij een penalty dient de scheidsrechter de bal op zeven meter van het doel te
positioneren.
De organisatie zorgt voor hesjes, wedstrijdballen, fluitjes en overige materialen.
Teams die te laat zijn, helemaal niet beginnen aan een wedstrijd of op een andere
manier vooroponthoud tijdens de wedstrijden zorgen krijgen strafpunten.
Tijdens het toernooi zijn de douches en kleedkamers van VVA/Spartaan beschikbaar voor
deelnemers van het toernooi. Dames en heren kunnen gescheiden douchen en
omkleden.

Huishoudelijk reglement









De organisatie is in geen geval verantwoordelijk voor diefstal tijdens het toernooi.
De organisatie is in geen geval verantwoordelijk voor blessures opgelopen tijdens, of
opgelopen door het voetbaltoernooi en/of verantwoordelijk voor financiële of materiële
schade die hieruit voortvloeit.
Een ieder is zelf verantwoordelijk voor beschadigingen die worden aangericht op de club,
aan eigendommen van de club of deelnemers en eventuele andere goederen.
Het is verboden om op de dag zelf drugs te gebruiken, mee te nemen en/of te verkopen.
Het is niet toegestaan om tijdens het toernooi het veld met etens- en/of drinkwaren te
betreden.
Water is uiteraard toegestaan.
Het is verboden om op en/of rondom de velden te roken. Roken is alleen toegestaan op
de daarvoor door VVA/Spartaan aangewezen plaatsen.
.

