Beste Wikeevrienden en -vriendinnen,

Welkom op het traditionele Wikee De Viking toernooi! Zoals het een traditie betaamt vindt dit toernooi
plaats in het laatste weekend van mei en dat valt dit jaar op de 31e. Evenals voorgaande jaren zal het
toernooi binnen een dagdeel worden afgewerkt.

Wij zijn blij dat de belangstelling voor het toernooi ook in 2014 weer groot is! Het maximum aantal van 30
deelnemende herenteams was voor het zoveelste achtereenvolgende jaar al snel weer bereikt. Wij zijn dol
op dit soort tradities! Ook dit jaar gaan dus weer 30 herenteams de strijd met elkaar aan om de
felbegeerde Wikee De Viking Wisseltrofee. Na de poulewedstrijden zal een knock-out systeem uitmaken
welk team de uiteindelijke winnaar van het toernooi zal worden.

Ook dit jaar is het toernooi weer populair onder de Noorvrouwen. De damespoule zat dit jaar weer binnen
een week vol en zo mogen wij dat graag zien! Dat betekent dat 8 damesteams de strijd met elkaar aan
gaan om de felbegeerde Noorvrouwenbokaal.

Uiteraard wordt er dit jaar tijdens het toernooi ook weer voor gezorgd dat de kleinsten onder ons zich niet
hoeven te vervelen. Voor de allerkleinsten is er een clown die zowel kan schminken als de mooiste
ballonfiguren kan maken! Tevens is er natuurlijk weer een springkussen en een mini-draaimolen. Nieuw dit
jaar is een opblaasbaar voetbaldoel, waarbij leuke prijzen te winnen zijn!

Nadat ze vorig jaar de tent compleet op hun kop hebben gezet, kunnen we met trots zeggen dat we
Woodstar dit jaar opnieuw hebben vastgelegd! Met Woodstar op het podium zijn we gegarandeerd van een
geweldig feest! Hun enthousiasme, energie en een repertoire dat varieert van Top-40 nummers tot classicrockcovers zal ervoor zorgen dat het opnieuw een dampende, stampende avond wordt!

Tenslotte willen we jullie er nog wel even op wijzen dat het toernooi écht niet heeft kunnen plaatsvinden
zonder de medewerking van vele vrijwilligers. Opbouwploeg, afbouwploeg, scheidsrechters, horecapersoneel, kinderactiviteitencommissie, verzorgers en alle overige mensen die zich inzetten om het Wikee
toernooi weer tot een succes te maken: BEDANKT!
Rest ons jullie een fantastische dag toe te wensen, met een hoog gehalte aan sportiviteit en gezelligheid!

De organisatie

Sportpark Het Grote Veld, Oude Zutphenseweg 11, Vorden, Tel.: (0575) 55 19 66

Het toernooi vindt plaats op zaterdag 31 mei 2014, van 14.00 uur tot 20.30 uur. Aansluitend is er feest in
de grote feesttent.

Het inschrijfgeld voor het Wikee De Viking toernooi 2014 bedraagt € 75,= per team.

Tijdens het toernooi wordt er gestreden om de ‘Wikee De Viking Wisseltrofee’. De dames zullen strijden
om de ‘Noorvrouwenbokaal’.

Wikee de Viking Wisseltrofee:

Noorvouwenbokaal:

Het is mogelijk dat twee teams dezelfde shirts dragen. Het eerstgenoemde team in het
wedstrijdprogramma wordt verzocht andere shirts/hesjes aan te trekken. Deze zijn verkrijgbaar bij de
wedstrijdleiding.

Het toernooi wordt gespeeld op vier halve velden.

Door het grote aantal deelnemende teams zullen er ook een aantal ploegen zich om moeten kleden in de
naast de kleedkamers opgestelde tent. Er zal aangegeven worden welke ploegen hiervoor in aanmerking
komen.

- Kleedkamers, wc en andere vertrekken op het complex schoonhouden (ook na afloop);
- Roken in de kleedkamers is ten strengste verboden;
- Supporters en toeschouwers hebben geen toegang tot de kleedkamers;

- Géén alcoholgebruik voor deelnemende teams tijdens de wedstrijden;
- Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Iedereen vanaf 18 jaar kan
een polsbandje afhalen bij het wedstrijdsecretariaat. Geen polsbandje = geen alcohol.
- Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee te nemen;
- Let op uw eigendommen! De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging.

De prijsuitreiking vindt plaats om ca. 22.30 uur.

Tijdens het toernooi is verzorging aanwezig.

Consumptiebonnen zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat. Deze bonnen zijn alleen dit jaar
geldig. Het is niet mogelijk om de bonnen na afloop in te wisselen voor contanten.

De organisatie adviseert de teams om zelf ballen mee te nemen, waarmee ingetrapt kan worden.

De wedstrijden worden gespeeld volgens het ‘Wikee de Viking 6x6-reglement’.
1.

De voornaamste regels zijn:
a. terugspelen op de keeper binnen het doelgebied mag (keeper mag de bal NIET in de handen pakken);
b. Bal over de zijlijn is inworp.
c. Achterbal is doeltrap, te nemen op hoek doelgebied. De keeper mag de bal niet uit de handen trappen

2.

De duur van de wedstrijden:
a. De wedstrijden in de poules, de verliezersronde en de winnaarsronde duren allen 10 minuten
(ononderbroken). Tussen de wedstrijden zitten 2 minuten om te wisselen, dus wees op tijd. Elk team
wordt verzocht 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te staan.
b. De finale bij de herenteams om de 1e en de 2e plaats duurt 2 x 10 minuten.

3.

De procedure bij een gelijk puntenaantal in de poule:
a. Bij gelijk puntenaantal in de poules telt eerst het onderlinge resultaat.
b. Is het onderlinge resultaat een gelijkspel, dan beslist het doelsaldo.
c. Is het doelsaldo gelijk, dan telt het aantal gescoorde doelpunten.
d. Is ook het aantal gescoorde doelpunten gelijk dan dienen er per team drie strafschoppen genomen te
worden.
e. Wanneer er dan nog geen beslissing is gevallen, dan worden de strafschoppen om en om genomen.

4.

Bij een gelijke stand in de knock-out ronde volgen gelijk drie strafschoppen. Wanneer er dan geen beslissing
is gevallen, dan worden de strafschoppen om en om genomen. Deze strafschoppen zullen worden genomen
achter het hoofdveld.

5.

De plaatsing voor de winnaars- danwel verliezerspoule is als volgt:
a. De nummers 1 en 2 van poule A t/m F plaatsen zich voor de winnaarspoule
b. De beste vier nummers 3 uit poules A t/m F plaatsen zich voor de winnaarspoule. De organisatie beslist
hoe deze in de winnaarspoule ingedeeld worden. Dit om te voorkomen dat ze eventueel weer een
tegenstander uit de poule tegenkomen.
c. De overige teams plaatsen zich voor de verliezerspoule.

6.

Bij de dames gaan de nummers 1 en 2 van de beide poules naar de winnaarspoule. De nummers 3 en 4 gaan
naar de verliezerspoule. Er vindt geen finale plaats. De winnaar is het team uit de winnaarspoule met het
hoogste puntenaantal. Bij gelijk puntenaantal worden de regels uit punt 3 toegepast.

7.

Bij elke wedstrijd dient de eerstgenoemde ploeg:
a. met de rug naar het tegenovergestelde veld (speel je bijv. op veld 4, dan met de rug naar veld 1);
b. de aftrap te nemen.

8.

Spelers die zich op de één of andere manier misdragen, zowel in als buiten het veld, worden van verdere
deelname uitgesloten.

9.

Een speler die definitief uit het veld wordt gezonden, kan niet meer aan het toernooi deelnemen.

10. Teams waarvan de wedstrijdleiding constateert dat zij tijdens het toernooi alcohol nuttigen, worden van
verdere deelname uitgesloten. Voor deelnemers die geen lid zijn van de KNVB moet er medisch geen
bezwaar zijn om aan dit toernooi deel te nemen.
11. In die gevallen, waarin de wedstrijdreglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Protesten zijn
niet toegestaan.
De wedstrijdleiding
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Speelduur: 10 minuten

Nrs. 1 en 2 naar winnaarsronde
De 4 beste nrs. 3 van alle poules naar de winnaarsronde
De 2 slechtste nrs. 3 van alle poules naar de verliezersronde
Nrs. 4 en 5 naar de verliezersronde

Speelduur: 10 minuten

Nrs. 1 en 2 naar winnaarsronde
De 4 beste nrs. 3 van alle poules naar de winnaarsronde
De 2 slechtste nrs. 3 van alle poules naar de verliezersronde
Nrs. 4 en 5 naar de verliezersronde

Speelduur: 10 minuten

Nrs. 1 en 2 naar winnaarsronde
De 4 beste nrs. 3 van alle poules naar de winnaarsronde
De 2 slechtste nrs. 3 van alle poules naar de verliezersronde
Nrs. 4 en 5 naar de verliezersronde

Punten

Speelduur: 10 minuten

Nrs. 1 en 2 naar winnaarsronde
De 4 beste nrs. 3 van alle poules naar de winnaarsronde
De 2 slechtste nrs. 3 van alle poules naar de verliezersronde
Nrs. 4 en 5 naar de verliezersronde

Voor

Tegen

Speelduur: 10 minuten

Nrs. 1 en 2 naar winnaarsronde
De 4 beste nrs. 3 van alle poules naar de winnaarsronde
De 2 slechtste nrs. 3 van alle poules naar de verliezersronde
Nrs. 4 en 5 naar de verliezersronde

Speelduur: 10 minuten

Nrs. 1 en 2 naar winnaarsronde
De 4 beste nrs. 3 van alle poules naar de winnaarsronde
De 2 slechtste nrs. 3 van alle poules naar de verliezersronde
Nrs. 4 en 5 naar de verliezersronde

Speelduur: 10 minuten

Speelduur: 10 minuten

Nr. 2 Poule 2
Nr. 1 Poule 1
Nr. 2 Poule 1
Nr. 1 Poule 2

Speelduur: 10 minuten

Nr. 2 Poule 2

Nr. 1 Poule 1

Nr. 2 Poule 1

Nr. 1 Poule 2

Nr. 2 Poule 2

Nr. 1 Poule 2

Nr. 1 Poule 1

Nr. 2 Poule 1

Nr. 2 Poule 1

Nr. 2 Poule 2

Nr. 1 Poule 2

Nr. 1 Poule 1

Nr. 4 Poule 2
Nr. 3 Poule 1
Nr. 4 Poule 1
Nr. 3 Poule 2

Speelduur: 10 minuten

Nr. 4 Poule 2

Nr. 3 Poule 1

Nr. 4 Poule 1

Nr. 3 Poule 2

Nr. 4 Poule 2

Nr. 3 Poule 2

Nr. 3 Poule 1

Nr. 4 Poule 1

Nr. 4 Poule 1

Nr. 4 Poule 2

Nr. 3 Poule 2

Nr. 3 Poule 1

Nr. 1 Poule A

Beste nr. 3*

Nr. 1 Poule C

Beste nr. 3*

Nr. 1 Poule E

Nr. 2 Poule D

Nr. 2 Poule F

Nr. 2 Poule B

Nr. 1 Poule B

Beste nr. 3*

Nr. 1 Poule D

Beste nr. 3*

Nr. 1 Poule F

Nr. 2 Poule C

Nr. 2 Poule E

Nr. 2 Poule A

Winnaar W1

Winnaar W2

Winnaar W3

Winnaar W4

Winnaar W5

Winnaar W6

Winnaar W7

Winnaar W8

Winnaar W9

Winnaar W10

Winnaar W11

Winnaar W12

Winnaar W13

Winnaar W14

* De beste nummers 3 uit de poules plaatsen zich voor de winnaarsronde. De organisatie beslist
hoe deze ingedeeld worden. Dit om te voorkomen dat ze eventueel weer een tegenstander uit
de poule tegenkomen.

Nr. 4 Poule A

Nr. 5 Poule B

Nr. 4 Poule C

Nr. 5 Poule F

Nr. 4 Poule E

Nr. 5 Poule D

Nr. 4 Poule D

Nr. 5 Poule A

Nr. 4 Poule F

Nr. 5 Poule C

Nr. 4 Poule B

Nr. 5 Poule E

Winnaar V1

Winnaar V2

Winnaar V3

Slechtste nr. 3*

Slechtste nr. 3*

Winnaar V4

Winnaar V5

Winnaar V6

Winnaar V7

Winnaar V8

Winnaar V9

Winnaar V10

Winnaar V11

Winnaar V12

* De slechtste nummers 3 uit de poules plaatsen zich automatisch voor de kwartfinales van de
verliezersronde. De organisatie beslist hoe deze ingedeeld worden. Dit om te voorkomen dat
ze eventueel weer een tegenstander uit de poule tegenkomen.

