INFO VAN EXCELSIOR

Beste deelnemers,
Hierbij volgt informatie over het jeugdtoernooi van 4 september dat gespeeld wordt bij Excelsior
(B+C+F), Valto (D) en Dijkvogels (E).
In het programma staat nog niet vermeld welke wedstrijden jullie van een scheidsrechter moeten
voorzien. De te fluiten wedstrijden zal uiterlijk maandag 5 juli aan jullie gemaild worden.
Bij de indeling wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de ligging van de verenigingen.
Excelsior, DES en Fortuna bijvoorbeeld zullen meer wedstrijden in Delft toe bedeeld krijgen. Phoenix
en Nieuwerkerk spelen met de meeste teams in Delft en zullen ook meer wedstrijden in Delft fluiten.
Per ingeschreven team fluit je 1 wedstrijd. Excelsior zal in iedere geval ook proberen om een aantal
wedstrijden bij Valto en Dijkvogels van een scheidsrechter te voorzien.
Het toernooi wordt dit jaar op 3 locaties gespeeld. De B+C+F teams spelen bij Excelsior op sportpark
Biesland. De D speelt bij Valto in De Lier en de E speelt hun wedstrijden bij Dijkvogels in Maasdijk.
Dit jaar zullen de wedstrijden 15 minuten duren. Ieder team speelt in ieder geval 4 wedstrijden.
Omdat bij Valto 2 D wedstrijden tegelijk gespeeld kunnen worden, is het programma voor de D
gesplitst. De D1 en D2 poule spelen in de rondes 1 tm 8 (tussen 9:00 en 11:17; de prijsuitreiking is na
ronde 8) en D3 en D4 poule spelen in de rondes 9 tm 16 (tussen 11:19 en 13:30; de prijsuitreiking is
na ronde 16). Er is voor deze opbouw bij Valto gekozen omdat anders teveel ruimte zou zijn tussen
de wedstrijden.
De B, C en F spelen bij Excelsior in Delft op sportpark Biesland in de rondes 1 tm 11 (tussen 9:00 en
12:10). Na ronde 11 volgt de prijsuitreiking.
De E spelen bij Dijkvogels in de rondes 1 tm 11 (tussen 9:00 en 12:10). Na ronde 11 volgt hier de
prijsuitreiking.
Iedere ploeg die op de eerste plaats eindigt in hun poule ontvangt een beker. Excelsior zal zorgen dat
er ook bekers aanwezig zijn op de velden van Valto en Dijkvogels.

