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Toernooi reglement

Donderdag 20 augustus - 20.00 uur

• We spelen volgens de reglementen van de K.N.V.B.
• We spelen naar de normen en waarden van de K.N.V.B.
• Ieder team dient zich minimaal een uur voor aanvang van de wedstrijden
te melden bij de toernooicommissie in de bestuurskamer.
• Op donderdagavond beginnen de wedstrijden om 20.00 uur.
• Op zaterdag beginnen de wedstrijden om 14.30 uur.
• Ieder team speelt op een donderdag en zaterdag een wedstrijd over 90 minuten.
• De puntentelling is als volgt: Verlies: 0 punten Gelijk: 1 punt Winst: 3 punten
• De ranglijst wordt bepaald door:
• Aantal punten;
• Het doelsaldo;
• Doelpunten voor;
• Het onderling resultaat (mits je tegen elkaar gespeeld hebt).
• Bij een directe rode kaart of onbehoorlijk gedrag bij één van de wedstrijden op
donderdagavond ben je zaterdag uitgesloten om verder deel te nemen aan het toernooi.
• De toernooicommissie bepaalt ten alle tijden.

Dit toernooi is mogelijk gemaakt door

L.M.O. 1 - Zestienhoven 1
HWD 1 - Y.V.V. De Zwervers 1
Zaterdag 22 augustus - 14.30 uur
L.M.O. 1 - HWD 1
Y.V.V. De Zwervers 1 - Zestienhoven 1
Op donderdag 20 en zaterdag 22 augustus organiseert L.M.O. het Theo van Mourik
Memorial Tournament. Dit toernooi is ter nagedachtenis aan Theo van Mourik.
Theo van Mourik is “een begrip in amateur voetballend Rotterdam en omstreken”.
Het organiseren van een toernooi voor L.M.O. 1 in de voorbereiding zou een taak van Theo
geweest kunnen zijn die hij met veel enthousiasme op zich had genomen.
Het Theo van Mourik Memorial Tournament organiseert L.M.O. nu uit respect en dankbaarheid
voor alles wat Theo voor L.M.O. betekend heeft. L.M.O. rekent weer op twee hele mooie dagen
en om in de woorden van Theo af te sluiten: ”We zijn benieuwd wie 2e wordt”.
Aan het toernooi nemen de volgende eerste elftallen deel:
Zestienhoven, HWD, Y.V.V. De Zwervers en L.M.O.
Per dag spelen de elftallen één wedstrijd, die op hetzelfde tijdstip zullen beginnen op veld 1 en 2.
Op zaterdag 22 augustus zijn er vanaf 09.00 uur al diverse wedstrijden
die de ook de moeite waard zijn!

Theo van Mourik
Memorial Tournament

Donderdag 20 augustus - 20.00 uur

Zaterdag 22 augustus - 14.30 uur

Veld 1 - L.M.O. 1 - Zestienhoven 1

Veld 1 - L.M.O. 1 - HWD 1

uitslag: .................... -

uitslag: .................... -

...................

Veld 2 - HWD 1 - Y.V.V. De Zwervers 1
uitslag: .................... -

Club
L.M.O.
Zestienhoven
HWD
Y.V.V. De Zwervers

Uitslag W1

Veld 2 - Y.V.V. De Zwervers 1 - Zestienhoven 1
uitslag: .................... -

...................

Uitslag W2

...................

Doelpunten voor

Doelpunten tegen

Doelsaldo

...................

Punten

