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‘Verbondenheid’

Voorwoord
Op 29 mei aanstaande wordt de derde editie
van Tsjerke League georganiseerd. Ook dit
jaar vindt het toernooi plaats op de voetbalvelden van sportclub vv ONT.
Vanwege het succes van vorige jaren wordt
er dit jaar opnieuw een voetbaltoernooi
gehouden onder Christenen. Samen, met als
bindende factor het geloof in Jezus Christus.

“Maak mij dan
volmaakt
gelukkig door
eensgezind te
zijn, één in
liefde, één in
streven, één
van geest.”
-Filippenzen
2:2-

18 teams gaan de sportieve strijd met elkaar
aan op jacht naar de felbegeerde Tsjerke
League trofee. Aanvang van de teams is om
18:30 uur, de gezamenlijke opening is om 18:45
uur
Dit jaar zijn de Kids Club en de ‘Fair-play
Award’ nieuwe onderdelen in het evenement.
Ook is er voor het eerst een onderscheid in
wedstrijd~- en recreatieve poules.
Daarnaast wordt er dit jaar opnieuw een terugkom-moment georganiseerd. Op zondag 21 juni
om 13:45 wordt er een bijeenkomst gehouden in
de vv ONT kantine waarin we letterlijk en
figuurlijk terugblikken op het toernooi. Deze
dankdienst is bedoeld voor de deelnemende
teams, publiek en belangstellenden.
Wij hopen u terug te zien op en rond de
velden van VV ONT en wensen u een
sportieve en geslaagde avond toe.
Tsjerke league is een initiatief van jongeren
uit de gereformeerde kerk van Nijega,
Opeinde en De Tike.
Organisatie Tsjerke League: Andries Broersma,
Jelmer Hoekstra, Hielke Knippels en Tseard
Vriezema.
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Kantine

Ten tijde van de wedstrijden en na afloop van het toernooi is de ONT
kantine open. Het is mogelijk om in de kantine consumpties te kopen.
Ook is de keuken open voor een warme snack.

Kleedkamers

De indeling van de kleedkamers staat op de deur van de desbetreffende
kleedkamer. Er is gelegenheid tot het nemen van een douche. Er zullen
verschillende kleedkamers zijn voor dames en heren. Heren mogen in alle
kleedkamers, behalve in twee waar de dames verblijfhouden. Zie opschrift
op de deur!

Algemene Spelregels
Opzet & Organisatie
Aankomst team: Bij aankomst melden de teams zich direct bij het
wedstrijdsecretariaat, uiterlijk om 18:40 uur. De teams ontvangen bij
inschrijven 2 exemplaren van het programmaboekje.
Speelveld: Er wordt op een half voetbalveld gespeeld en de doelen zijn
5 x 2 meter.
Spelersaantal: Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het
veld bestaat uit een doelman en 6 veldspelers. Het minimum aantal
spelers is 5 inclusief doelman. Zijn er minder dan het minimum aantal
spelers dan is de wedstrijd reglementair met 2-0 verloren.
Wedstrijdduur: De duur van één wedstrijd is 1 x 15 minuten inclusief de
tijd die het kost om klaar te staan. Er wordt niet gewisseld van
speelhelft. De wedstrijd begint wanneer beide teams klaar staan en de
scheidsrechter fluit. De algehele wedstrijdleiding kondigt de speelronde
aanvang momenten aan. ‘Scheidsrechters u kunt nu beginnen… o.i.d.’
Leeftijdsgrens: minimum leeftijd van 16 jaar.
Indeling: Er wordt gespeeld in wedstrijd- en recreatiepoules. Na de
pauze volgt een afvalpoule (de finale rondes). De twee hoogst
eindigende teams van de recreatiepoule gaan door in de finale ronden.
Niet aanwezig zijn: Indien een team op het tijdstip van de aanvang van
de wedstrijd(en) niet aanwezig is op het veld, dan wordt de uitslag van
de te spelen wedstrijd reglementair vastgesteld op 2-0 voor de
tegenpartij.
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Algemene Spelregels
Opzet & Organisatie (vervolg)
Kleding: Een team is niet verplicht te spelen in uniforme sportkleding.
Het eerste genoemde team trekt een hesje aan
en laat die na afloop van de wedstrijd liggen op het veld.
Scheidsrechter: De niet spelende teams zorgen voor een
scheidsrechter aangegeven volgens het scheidsrechters schema. De
scheidsrechter zorgt voor het op gang houden van het spel en heeft
de eindbeslissing. Voor ernstige overtredingen grijpt de
scheidsrechter in en geeft hij/zij een indirecte vrije trap of een
penalty aan de tegenpartij. De scheidsrechter krijgt haalt bal en fluit
op bij de Assistent Wedstrijdleiding en levert die na afloop weer in.
Dan geeft de scheidsrechter ook de eindstand door, die de assistent
Wedstrijdleider noteert.
Gedrag: Voor elke actie hoort de WZJD 1 regel toegepast te worden.
De zeven gouden regels van VV ONT worden nageleefd 2:
Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechter en ga niet in discussie.
Een ander behandel je zoals jezelf ook behandeld wilt worden (Mattheus 7 vers 12).
Supporters, moedig positief aan en scheld niet op spelers en scheidsrechters.
Plezier gaat voor het beslist moeten winnen.
Elke vorm van ongepast of onsportief taalgebruik wordt niet getolereerd.
Controle over jezelf als speler en supporter leidt tot plezier in je sport.
Toon respect voor elkaar. Zonder respect geen voetbal.

Wedstrijdleiding: Elk (dubbel) speelveld heeft een
eigen assistent wedstrijdleider. Deze vrijwilliger
coördineert de verschillende speelronden. Voor
scheidsrechters en aanvoerders is deze persoon
(herkenbaar aan het Tsjerkeleague t-shirt) eerste
aanspreekpunt
Fair-play: Tijdens het toernooi wordt er een
beoordeling gegeven op fair-play. De beoordeling
wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan, maar is ten
dele ook subjectief. De uiteindelijke uitslag (fairplay award) wordt (autonoom) door de Wedstrijd
Leiding toegekend, op basis van het gemiddeld
aantal punten per gespeelde wedstrijd.
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Wat Zou Jezus Doen
www.vvont.nl
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Algemene Spelregels
Speltechnisch
Aftrap: De aftrap aan het begin van de wedstrijd wordt gedaan door de
thuis spelende ploeg (deze staat links dus als eerste genoemd).
Opstellen: De thuis spelende ploeg stelt zich bij aanvang op aan de
‘thuis’ kant (zie achterzijde programmaboekje).
Middenstip? Het spel begint of wordt na een doelpunt op het midden
van het veld gestart/herstart.
Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.
Wisselen: Er mag doorlopend gewisseld worden. Het aantal malen dat
men door wisselt is onbeperkt.
Strafschop: Een eventuele strafschop wordt op 8 meter van het doel
gehanteerd.
Vrije trap: Dit is altijd een indirecte vrijetrap; de bal mag er niet in een
keer in.
Overige: De standaard veldvoetbalregels worden gehanteerd (incl.
hoekschop en inworp).
Eindstand poulefase/ Ranking : Voor alle resultaten van in de poule
gespeelde wedstrijden worden per poule een ranglijst gemaakt. De
stand wordt als volgt bepaald door de Wedstrijdleiding ingeval teams
gelijk in totaal aantal punten eindigen: doelsaldo bepaalt, bij gelijk
doelsaldo: aantal doelpunten voor bepaalt, bij gelijk aantal
doelpunten: onderlinge resultaat bepaalt, bij gelijk onderling resultaat:
fair-play puntenaantal bepaalt, bij gelijk aantal fair-play punten
worden penalty’s gehouden (beste van drie, zie elders).
Afvalpoule: In de finalefase worden wedstrijden die gelijk eindigen
beslist met penalty’s op de aanwezige grote goal. De ‘thuis’ ploeg
begint en de winnaar is de beste van drie penalty’s. Is na drie penalty’s
de stand gelijk dan begint de thuisploeg opnieuw en degene die het
eerst mist is uitgeschakeld
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Wedstrijd Poule A en Poule B
Poule A
Kollumer Voetbal Mannen
Noordermannen
PKN NOT Geref. 1
Fontein 1
Aldegea Wrotters 1

Poule B
Oase 1
L4N (Team Holland)
Geloofshelden
Athletes in action
Fryske Pealtsjes Ien

WEDSTRIJDSCHEMA IS BESCHIKBAAR OP DE
SPEELAVOND ZELF
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Recreatie Poule C en Poule D
Poule C

Poule D

Aldegea Wrotters 2
West Side Russians
Tolsma United
Rotterdam (Long Ball Simons)

PKN NOT Hervormd
PKN NOT Geref. 2
Fontein 2
Fryske Pealtsjes Twa

WEDSTRIJDSCHEMA IS BESCHIKBAAR OP DE
SPEELAVOND ZELF
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Finales (na de pauze)
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Contact / Route
Sportpark Douwekamp
Healwei 0
9218 RH OPEINDE
0512 371 956
Email: info@tsjerkeleague.nl

Vrijwilligers
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers die tijd en
middelen beschikbaar stellen om een gezellige en sportieve avond mogelijk
te maken.
Namens de organisatie …… Dank!
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Huishoudelijke regels
Omdat het terrein en het voetbalveld gehuurd worden van ONT zijn er een
aantal regels opgesteld waaraan elk team zich moet houden.
Consumptie: Er mag geen drinken uit een glas worden genuttigd buiten
de kantine of het terras.
Roken: Roken op of rondom het veld is verboden, zulks in verband met
schroeigevaar voor het veld.
Afval: Er staan voldoende afvalcontainers langs het
veld. Kauwgom, papier, modder e.d. dient zo snel
mogelijk verwijderd te worden. Daarbij mag
uitsluitend schoon water worden gebruikt. Gebruik
van oplosmiddelen is niet toegestaan;
“Met hetzelfde gemak gooi je ‘t in de afvalbak.”
Vernieling: Sporttechnische voorzieningen mogen niet
over het veld worden gesleept.
Alcohol: Tijdens de duur van het toernooi zullen er geen
alcoholhoudende dranken worden verkocht aan: spelers, begeleiders en
toeschouwers. (na de finale wel)
EHBO: Er is tijdens het voetbaltoernooi E.H.B.O. op het terrein aanwezig.
Foto’s en video’s: Voor promotie- en evaluatiedoeleinden worden foto’s
en video’s gemaakt. Soms worden interviews gehouden. U kunt eventuele
bezwaren hiervoor kenbaar maken aan de fotograaf of cameraman.
Aansprakelijkheid: Tsjerke League kan op generlei wijze aansprakelijk
worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen van de
eigendommen of van letsel dat tijdens het toernooi is opgelopen van de
spelers, begeleiders en toeschouwers.
Overig: In alle gevallen waarin dit spel en huishoudelijk reglement niet
voorziet, beslist de Wedstrijd Leiding.
Door deelname aan dit voetbaltoernooi verklaart men zich akkoord
met dit reglement.
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Tsjerke League wordt gesponsord door:
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Plattegrond Sportpark Douwekamp

DAMES
DAMES
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