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Algemene informatie
Aanwezigheid
We verzoeken alle teams uiterlijk 45 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn
op het sportcomplex van RKSV Vogido. Bij aankomst graag een leider of trainer zich melden bij het
wedstrijdsecretariaat, zodat we weten dat uw team aanwezig is.
Spelerslijst
Een spelerslijst aanleveren voor het toernooi is niet nodig. Wel willen we u wijzen op de spelregels
(zie verderop in de gids), waarin duidelijk staat dat het toernooi alleen toegankelijk is voor spelers
geboren op of na 1-1-2013. Dispensatiespelers uit andere geboortejaren mogen alleen worden
ingezet met toestemming van de toernooi organisatie, zodat we een eerlijk toernooiverloop voor alle
deelnemers kunnen garanderen.
Lunch
Voor elk team zal er een lunch worden verzorgd door RKSV Vogido. U kunt voor uw team (spelers en
stafleden) de lunchpakketten ophalen in het clubgebouw. U kunt zelf bepalen a.d.h.v. het
speelschema wanneer het u het beste schikt om te lunchen. De lunch is af te halen tussen 12.00 en
14.00 uur. Daarbij mag u zelf bepalen waar u de lunch nuttigt met uw team.
Velden
Het toernooi zal worden gespeeld op ons hoofdveld, een nieuw kunstgrasveld met kurk. Veld 2 is
voor de warming-up. Zie plattegrond op de laatste pagina.
Kleedkamers
Ook op de laatste pagina en op de toernooipagina In Tournify ziet u welke kleedkamer voor uw team
beschikbaar is. De kleedkamers bevinden zich achter de velden. Het wordt enorm gewaardeerd als
uw team de kleedkamer weer netjes achterlaat na het toernooi.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is gepland omstreeks 15:30 uur en zal direct na afloop van de finale op het veld
plaatsvinden. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
Scheidsrechters RKSV Vogido
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van RKSV Vogido. We verzoeken alle spelers en
begeleiders respectvol te zijn richting de arbitrage en de focus te houden op het spel van het eigen
team. De wedstrijden starten en eindigen op een centraal signaal. Er zal geen blessuretijd worden
bijgetrokken.
Adres toernooilocatie
RKSV Vogido
Sportpark ‘t Wooldrik
Tegelerweg 66
7535 CJ Enschede

Toernooi opzet
Er nemen 16 teams deel aan het toernooi. In de eerste groepsfase wordt er in 4 poules van 4 teams
gespeeld, waarbij alle teams elkaar 1 keer treffen. Na de eerste poulefase volgen de kruisfinale
wedstrijden en finaleronde, om zo te komen tot een definitieve eindrangschikking. Ieder team speelt
dus gegarandeerd 6 wedstrijden van 1 x 15 minuten gedurende het toernooi.
Poule-indeling en wedstrijdschema
De poule-indeling en het volledige wedstrijdschema zijn digitaal te vinden via onderstaande link:
Vogido Tournament U9 (tournify.nl)
Via deze pagina worden gedurende het gehele toernooi live de uitslagen en standen bijgehouden,
welke door een ieder dus via bovenstaande link direct te vinden zijn. Daarnaast zal in de kantine op
een beeldscherm ook deze informatie te vinden zijn.

Toernooi reglement Vogido U9 Tournament 2022
Artikel 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB.
Teams spelen 6v6 (zie spelregels).
Artikel 2. Aan dit toernooi nemen zestien teams deel. Poulewedstrijden en (kruis) finalewedstrijden
conform het wedstrijdschema bepalen de uiteindelijke rangschikking.
Artikel 3. Spelers die geboren zijn op of na 01-01-2013 (U9) zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te
nemen. Dispensatiespelers mogen alleen met toestemming van de organisatie deelnemen.
Artikel 4. Maximaal 10 spelers per team zijn toegestaan. Bij twijfel over de geboortedatum van een
speler kan om nadere informatie worden gevraagd. Overtreding van het reglement kan
diskwalificatie tot gevolg hebben.
Artikel 5. De wedstrijden duren 1 x 15 minuten. Er is geen rustperiode tijdens de wedstrijd.
Onbeperkt wisselen per wedstrijd is toegestaan. Clubs die met 2 teams deelnemen mogen geen
spelers wisselen tussen de teams, zonder toestemming van de toernooiorganisatie. Bij overtreding
wordt gestraft met een 2-0 overwinning voor de tegenpartij.
Artikel 6. Ieder team dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van een wedstrijd klaar te staan, zodat
de wedstrijden op de genoemde tijden in het speelschema kunnen starten. Indien een team 5
minuten na het aangegeven tijdstip niet aanwezig is dan wordt een 2-0 eindstand ingevuld voor het
wel aanwezige team.
Artikel 7. In de situatie waarin beide clubtenues zodanig overeenkomen dat de scheidsrechter
bezwaar aantekent geldt dat de eerstgenoemde club het tenue dient te wijzigen. Iedere
deelnemende club dient in het bezit te zijn van een, van het eerste clubtenue afwijkend,
reservetenue. Er dient met vaste rugnummers te worden gespeeld.
Artikel 8. De eindstand in iedere poulefase wordt bepaald door het hoogste aantal punten. Eindigen
twee of meerdere ploegen gelijk, dan gelden de volgende criteria voor het bepalen van de
eindrangschikking:
a) resultaat van het onderling gespeelde duel tussen de betreffende teams
b) het beste doelsaldo verkregen in alle groepsduels
c) de meest gescoorde doelpunten in alle groepsduels
d) is ook dat gelijk dan worden er strafschoppen genomen. Hiervoor gelden de normale reglementen
van de KNVB, waarbij we tijdens dit toernooi uitgaan van 3 strafschoppen per team.
Artikel 9. Indien de kruisfinales en/of de finale na de reguliere speeltijd zijn geëindigd in een
gelijkspel worden direct strafschoppen genomen conform het gestelde in artikel 8.
Artikel 10. Spelers die twee gele kaarten in 1 wedstrijd of een directe rode kaart getoond krijgen zijn
automatisch de eerstvolgende wedstrijd geschorst. In geval de toernooileiding daartoe aanleiding
ziet behoudt zij zich het recht voor om van bovenstaande basisregel af te wijken.
Artikel 11. Officials en spelers die deelnemen aan het toernooi dienen zelf een verzekering af te
sluiten tegen diefstal, ziekte en ongevallen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor de financiële gevolgen in voorkomende gevallen.
Artikel 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. De
toernooileiding is belast met de uitleg van de bepalingen van het reglement.

Spelregels Vogido U9 Tournament 2022
Aantallen: Er wordt gespeeld in 6v6, 5 veldspelers en 1 doelman per team.
Veldgrootte: Het veld is 42,5 meter lang en 30 meter breed.
Aftrap: De aftrap wordt genomen door het eerstgenoemde team in het speelschema in het midden
van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.
Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt.
Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding
volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via
de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te
passen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden
genomen.
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in
te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, mag er direct worden
gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter
afstand.
Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden van het
veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er
direct worden gescoord door de speler die indribbelt.
Vrije bal: Een vrije bal mag gepasst, ingedribbeld, of geschoten worden.
Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij
het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting
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