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ÀILe deelnemers, leiclers en scheidsrpchters heten wiJ van harte
welkom op het sportveLd te Oldeboorn.
Flet doet ons genoegen dat u allen zo spontaan hebt gerí'eageerd' op
ons veraoek om ileel- te nemen aan oïrs toernooi Yoor A en $-iuni.orêrL
Voor het eerst sinde vele Jaren heeft de Jeugdcoruaissie het 1n1tlatief clurven te nemen om ook eeng een Jeugdtoernooi te organLsesêor
Grootste handlcap bij de opzet van dit toernooi was ook voor ons
het feit, d.at,we slechte over 6én speelveld kunnen beschlklcen.
Meerd.ere organleerend.e verenÍgingen die met hetzel.fd-e manco moeten werken, hebben het toch aangedmfd en ook wij sluiten ons dapper aan in dè riJ der kLeine verenlgingen die ook graag de kans
wiLLen hebben om Íets voor d.e jeugd te organiseren.
Gaarne enig begrlp due voor otw,e beperkte accomodatÍ.e des te meer
d.aar onze jeugdcomml ssie zídn kosten noch moeite heeft gespaard
om er een geweldig voetbalfeest van te maken.
Zorg dat Je er samen een leuke d.ag van maakt, doe.zo goed nogeltik
Je best om de hoogste prijs in cle wacht te elepen, naar beilenk we1
clat sportLviteit ook bij ons cle hoogste priorlteit beeft.
tye hopea tlat ook dit toernool een propaganda voor de voetbalsport
za1, zLJnr €rr wensen aLle deelnemers heel veeL succes en een fiJne
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fEïrc}rosRNoor-REGLEJmNT

voor het jeugdtoernooí gporganiseerd. d.oor de v.v. OLdeboorn op'het
sportterreln aan d.e Ptrov. weg tegenover d.e Spar te Oldeboorn op zaterclag 14 augrrstus a'.s. De aanvang van d.e wed.strj.jden ls vaetgeste3.d. op
10.OO uur precieg.
open voor A-Jr.rntorènr -dLe geboren zijn na 1-8-1958
en voor $;jr,rnioren geboren na 1-8-1960.
ZLj moeten gerecbtigd ziJn v,oor d.e betreffend.e verenlgÍngen Ín
bindende wed,strijden uit te komen.
De wed.strÍjd.en worden gespeeLd volgens cle daartoe geLd.end.e regels
'nan d.e'K',N'.V,B. êr1 zullen worden ge1-eld. door scheid.srecbters van

1. Deelna.ne staat'

,
2.
.

de I(.N.V.8. afdeling Friesland..
3. De tijdsd-uur der wed.strljden is 2x 15 minuten. H:ierbij ls inbegrepen d.e tfid welke nodtg 1s voor het wisselen van epeel elft na d.e
. eerete speeltijd. van 15 minuten.
4. Een speler welke door de scheidsrechter uit het vel-d wordt gestur.rrdn
. is voor verdere d.eelname aan dlt toertrooj. uitgesloten.
F
)'. De elftalLen dÍenen tenrrinste 5 ninuten voor d.e aarlvang ván hun
wedstrljd op bet aangeurezen terrein aarwrezíg te zLjn. BiJ het niet.
t"ijd.ig verschijnen kr.mnen fwee verlieepunten in qindering worden
gebracht. El-ke vereniging d.lent er voor te zorgen, dat bli elke
wedstrijcl een grensrechter aanwezig 1s.
6. De cleelnemende verenigi-ngen d.ibnen'voor d.e aallvang van het toernool
een ruilformulier met daarop een lÍjgt van ten hoogste 14 speLerst

net@spe1ersnurnner,naaIE'voor1etteróengeboórtedatrrn in te d.ienen ( ondertekend d.oor d^e Jeugd.sekretaris van de verenlging ) ti; het wedstrijd.sekretariaat. Spelers die niet op deze
opgave zi-jn vermeld., zíjrr ongerechtigd.
Ilt Elnd.igen meerdere elftallen in dezelfde poule net een gelijk aantal w'instpr.rnten, d.an beslist het doel-sald.o. Is ook dit gelijk d.an
wordt de beslissing vefkregen d.oor.Í.ed.ere partlj 5 gtraf,schoppen
door verschl-l-1end.e spelers en steed,s om en om te' Laten nemeni d.i.t.,
geechÍ.edt zolang. tot een besl-iseing Ls verkregen.
8. De qcÀe_!4sre,qbter is verpLicht de ultslag van de gespeelde wedstrijd
te melderu
tij@ekretailarit
9. Protesten met betrekklng tot de gespeelde wed,strijden kuranen niet
worden' ingediend, hetzelfde geLdt voor scheld.srechterlijke beslis. singen.
10. o p cle kleettkaaers l-s duidelijk vermeld.r.a_an.welke verenigingen- een
kleedkaner 1s toegewezen. In verband. met het intensieve gebr+1k
van d.eze kLeedkamers is het gewenst d.at' goederen vsn waarde worden
11.

.
12..

13,
14.

ingezanel-d en koll-ektlef urorden bewaard.. Het bestuur van d.e v.vo
Oláeboorrr karr'niet aanrlprakelijk worden gesteld. voor eventueLê vez'.missingen. e.d.
IÍet wedetrijd.eekretariaat 1s gevestÍgd in of voor d.e kleedkamer
tussen box ár. 1'en box nr. 2(tevens kleedkaner voor de heren
echeidsre.chters).
De kantlne is d.e gehele dag geopend..
ErE.ry.O. zaJ- gedurende de wedstrljden op het terrein aanwezLg zíJn.
waarin d.1t reglement
In onvoorzienè ómstandigheden en op: pr.mten,jeugdkonmi
ssie van cle
nlet voorzietr. ,berust de beslissing biJ de
nrv. Oldeboorn en haar beslissing is bi-ndend..

De

wordt op

GEL,UIDSVERZORGING

deze dag GRATIS

aangebod.en d.oor:

:r $s(J r ar nll,( L'l i
"'\l\!*Lveqe
l

lï

:

r

':

Fabrikante van Rivella, :E-10 Speciaal- en'cOckta.

Yoor d.eze ilag
beschilcbaar gesteld. door:

De SPORTÏVÏTEIÍSPRIJS

ï

-iJ

Oil

is

ig

".

van Oenemastraat 1,

}TEERE}TVETN.

Te'r in IscLur
t
o

t5

IFIRïï C'$J
0lD.P-€o0RN,

Specialisearre pr BABY-EDAM ek Lunehtsiis.
Forpaklcing nei winsk yn forskate kleuren.

tel.

05663-2+1

DE TRAINER VAN

OI,DEBOORS:

DE

Lll de J onil g
stelt

d.e 1e

Prijs bii

d.e

A-junÍoren beschikba&rr

6r{t

EAF lL v"d;Fce r
ti=

CLUBIï,UïS 1r.V." 9T,DEBOORN

?rimq* consr:mptie

TA.XI BESIEÏ,IEN' 218

"Gezelligheid' en sfeedr

- Bil-l-iike prii

zêrre

BEI,Ï,EN - ESSo Servieenter

'W,v,d.K r nek
fiil ock

st ra

P

5

ÏIOTNHANDEI, E}T HOBBYZAÀK

Voor de

va^kman

en d'e

cloe

het zelver.

Fe, R, Knilot
voor aL uYrl

ÏIATBESCHOEIING
GRONDTYEBK

HEIWERK

en opn-leuw in eultuur brengen van uw land'erijen.

