Richtlijnen organisatie toernooien

Richtlijnen organisatie toernooien voor jeugdteams van FC Binnenmaas
De toernooicommissie van FC Binnenmaas organiseert voor alle jeugdteams minimaal
1 uittoernooi en 1 thuistoernooi als hier commitment voor is. Op verzoek van leiders en
trainers kan dit uitgebreid worden naar maximaal 3 uittoernooien.
Wat zijn de afspraken over inschrijven en deelname aan toernooien?
Hieronder in het kort de regels.
1. De toernooicommissie stelt medio augustus, zodra het wedstrijdschema van de
KNVB bekend is, een thuistoernooi kalender op voor het aankomende seizoen.
2. Alle leiders van de jeugdelftallen worden in september door de toernooicommissie
benaderd om aan te geven of zij met hun team toernooien willen spelen.
3. Als leiders aangeven geen toernooien te willen spelen dan worden zij niet
ingedeeld voor uittoernooien en thuistoernooien.
4. De toernooicommissie zorgt ervoor dat de TC coördinatoren vanaf aanvang van
het seizoen worden geïnformeerd over de voortgang van de toernooien.
5. De toernooicommissie regelt inschrijvingen en deelnames aan ALLE uit- en
thuistoernooien en verzorgt alle interne en externe communicatie rondom deze
toernooien, tenzij anders is afgesproken.
6. Bij inschrijvingen voor en indeling van toernooien houdt de toernooicommissie
zoveel mogelijk rekening met het niveau waarop gespeeld wordt. De klasseindeling van de KNVB is hierbij leidend. Dit geldt voor thuis- en uit-toernooien.
7. In principe worden inschrijvingen door de toernooicommissie bepaald, waarbij
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uitdrukkelijke wensen van teams.
Teams kunnen natuurlijk zelf ook aangeven aan bepaalde toernooien deel te
willen nemen. Dit betekent dat een leider/trainer wel actief toernooien kan zoeken
maar dit wel vooraf afstemt met de toernooicommissie
8. Deelname aan een thuis- en uittoernooi van FC Binnenmaas is voor alle teams in
de voor hen betreffende leeftijdscategorie VERPLICHT, tenzij leiders aangeven
geen toernooien te willen spelen. Er wordt deelgenomen aan een uittoernooi in
een straal van maximaal 60 km gerekend vanaf Maasdam, tenzij anders is
overlegd met de leiders van het elftal.
9. Bij uitzondering kan worden toegestaan deel te nemen aan meerdaagse en/of
buitenlandse toernooien waarvan een deel op zondag plaatsvindt als ouders van
jeugdspelers aangeven geen bezwaar te hebben. Dergelijke uitzonderingen
kunnen worden aangevraagd bij de toernooicommissie. Voor dergelijke toernooien
zijn aparte regels opgesteld. Voor buitenlandse toernooien is tevens de
goedkeuring van het hoofdbestuur vereist.
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10. Bij niet komen opdagen op een uittoernooi zullen de door de organiserende
vereniging aan de FC Binnenmaas in rekening gebrachte kosten, alsmede de door
de vereniging FC Binnenmaas gemaakte kosten, aan het betreffende team in
rekening worden gebracht.
11. Met de planning van de toernooien zal door de toernooicommissie rekening
worden gehouden dat er vanuit andere teams mogelijkheid is om spelers aan te
vullen van een ander team.
12. De toernooiplanning zal zo spoedig mogelijk, na vastlegging van de toernooien, op
de FC Binnenmaas site worden geplaatst. Maandelijks vindt er een update plaats.
De programmaboekjes en overige bijzonderheden worden naar de desbetreffende
TC coördinator gemaild met het verzoek deze door te zetten naar de
desbetreffende trainer/leider van de teams.
13. Eventuele afzegging van een vastgelegd uittoernooi moet door de leider uiterlijk
5 weken voor aanvang van het betreffende toernooi plaatsvinden aan de
toernooicommissie. Binnen 5 weken is het team verplicht aan het uittoernooi deel
te nemen, zelfs als dit met te weinig spelers/speelsters is.
De toernooicommissie is bereikbaar per email: toernooien@fcbinnenmaas.nl
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Algemene informatie

Voor wat betreft de uittoernooien 2015-2016 voor de jeugd geldt:
Vanuit de toernooicommissie worden voor elk team standaard 2 uittoernooien geregeld. Als u als leider meer /
minder wilt, kunt u wensen bij de inventarisatie doorgeven via het e mailadres toernooien@fcbinnenmaaas.nl. Alle
jeugdleiders krijgen aan het begin van elk seizoen een mail van de toernooicommissie FC Binnenmaas (ToCoFCB)
met informatie en de vraag, of zij aan willen geven in welke periodes zij liever niet op toernooi willen, b.v. "niet in
het Pinksterweekend" en of zij willen afwijken van de standaard van 2 uittoernooien, hetzij minder, hetzij meer.
Denkt u echter wel goed na voordat u meerdere uittoernooien afspreekt: aan het eind van het seizoen loopt niet
iedereen meer even hard en de regel geldt: een geboekt uittoernooi wordt door FC Binnenmaas
beslist NIET afgezegd!
Nadat de inventarisatie bij de teams heeft plaatsgevonden start de ToCoFCB met het vastleggen van de
uittoernooien. Voor betrokkenen dan nog een "ver van mijn bed show", maar door alle verenigingen worden de
toernooien zo vroeg mogelijk in het seizoen vastgelegd, aangezien allen in dezelfde vijver vissen. Ook FC
Binnenmaas begint hier in september mee om verzekerd te zijn van leuke toernooien voor uw kinderen aan het
eind van het seizoen én om ook de thuistoernooien vol te krijgen (uitwisseling tussen verenigingen)!
Van alle leiders en ouders wordt verwacht, dat zij vastgestelde toernooiafspraken nakomen, nadat hiervoor immers
binnen elk team gelegenheid is geweest om de (on)mogelijkheden vroegtijdig te inventariseren!
Standaard worden door FC Binnenmaas geen toernooien vastgelegd op zondag, Goede Vrijdag, de vrijdag na
Hemelvaartsdag en op Koningsdag.
Voor meerdaagse toernooien waarin een zondag valt, is toestemming benodigd van het bestuur van FC
Binnenmaas.
NB: Het kan zijn dat u als leider tegen een leuk uittoernooi voor uw team aanloopt. Ook dit toernooi dient te worden
vastgelegd door de toernooicommissie FC Binnenmaas en dus NIET door afzonderlijke leider en/of TC-coördinator.
Dit o.a. om het overzicht te bewaren en dubbele inschrijvingen te voorkomen.
Heeft u dus een leuk toernooi op het oog waar u graag naar toe wilt met uw team, dient u dit aan te geven aan de
algemeen toernooicoördinator van FC Binnenmaas via het emailadres toernooien@fcbinnenmaaas.nl. Dus ook niet
zelf de (eerste) contacten leggen a.u.b.!
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