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Op vrijdag 5 juni, zaterdag 6 juni en zondag 7 juni 2020 organiseert FC Ria haar elfde jeugdtoernooi 

voor jeugdteams in de categorieën JO 13, 12, 11, 10, 09, 08 en 07. Tevens organiseren we dit jaar 

ook weer een MO13 toernooi. Het toernooi zal een grootste opzet kennen, aangezien onze 

vereniging, de beschikking heeft over een groot aantal velden. Daarnaast zal het toernooi zich 

kenmerken door sportiviteit, korte wachttijden, verzorgd en bovenal een gezellige sfeer. 

Vrijdag 5 juni 2020: JO 13  

JO13:  Indicatie toernooi: start circa 18.00 uur & Einde rond 22.00 uur 

 Speeltijd 20 minuten per wedstrijd 

 Deelname spelers geboren in 2007 & 2008 

 

Zaterdag 6 juni 2020: JO 08, JO 09 en JO 10, JO 11  

JO 08  

& 

JO 09: 

 Indicatie toernooi: Start circa 09.00 uur & Einde rond 13.00 uur  

 Speeltijd 15 minuten per wedstrijd 

 Deelname spelers geboren in 2011 & 2012 

  

JO 10  

& 

JO 11: 

 Indicatie toernooi: Start circa 13.00 uur & Einde rond 17.00 uur  

 Speeltijd 15 minuten per wedstrijd 

 Deelname spelers geboren in 2009 & 2010 

 

 

Zondag 7 juni 2020: JO 07 en JO 12 en MO13 

JO 07:  

 

 Indicatie toernooi: Start circa 09.30 uur & Einde rond 13.00 uur  

 Speeltijd 12 minuten per wedstrijd 

 Deelname spelers geboren in 2013, 2014 & 2015 

 Wedstrijden via mini pupillen regels 

 

JO 12  Indicatie toernooi: start circa 10.00 uur & Einde rond 14.00 uur 

 Speeltijd 15 minuten per wedstrijd 

 Deelname spelers geboren in 2008  
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MO 13: 

 

 Indicatie toernooi: start circa 10.00 uur & Einde rond 14.00 uur 

 Speeltijd 15 minuten per wedstrijd 

 Deelname speelsters geboren in 2007 of later  

 

Het toernooi kent een planning van poulewedstrijden, kruisfinales & finales voor alle teams.  
*Indeling sterkte teams is indicatief en afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Overleg mogelijk. 

 

Penalty bokaal 

Tijdens het toernooi zal elk team deelnemen aan de penaltybokaal, waarbij de beste schutter van elk 
team uitkomt in de grote finale per leeftijdscategorie. De finale van de penaltybokaal volgt direct na 
de finalewedstrijden van het toernooi.  

Korte wachttijden 

Tijdens het toernooi streven wij ernaar om de wachttijd zo veel mogelijk te beperken.  

Wedstrijdleiding 

 De wedstrijdleiding is in handen van FC Ria en wordt gewerkt met centrale start- en 
eindsignalen 

 De wedstrijden staan onder leiding van vrijwilligers van FC Ria 

 Prijsuitreiking 

 De prijsuitreiking zal direct plaatsvinden na de beslissing in de penaltybokaal. 

 Alle teams ontvangen per categorie een bokaal 

 Iedere deelnemer ontvangt een leuke attentie 

Inschrijving voor deelname aan jeugdtoernooi 

Teams dienen zich uiterlijk op 20 mei 2020 in te schrijven.  

Inschrijving kan door het bijgeleverde inschrijfformulier volledig ingevuld te mailen naar: 
jeugdtoernooi@fcria.nl 

Op de website www.FCRIA.nl zal ook een digitale inschrijfformulier gedownload kunnen worden. 

 

 

 

 

http://www.fcria.nl/
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Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- per team. Wij verzoeken u het inschrijfgeld over te boeken op 
rekeningnummer NL75RABO0136800327 t.n.v. FC Ria jeugdtoernooi 2020 o.v.v. naam vereniging en 
aantal deelnemende teams. 

Alle verenigingen met deelnemende teams krijgen een bevestiging van ontvangst van het 
inschrijfformulier en betaling inschrijfgeld. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u zich wenden aan de toernooicommissie per mail 
jeugdtoernooi@fcria.nl of per telefoon 06-28405234 (Edwin Meulenberg) 

Met sportieve groet, 

Toernooicommissie FC Ria 


