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Internationale jeugdvoetbal toernooien 2016

MIC Cup, Spanje
Organisatie
De MIC Cup (Meditirranean International Cup) is één van de grootste jeugdvoetbal
toernooien in de wereld. In 2016 vindt de 16e editie plaats in en rondom de stad
Palamós (regio Barcelona).
MIC Cup:
 596 voetbalwedstrijden in 5 competitiedagen
 Meer dan 5.000 ingeschreven spelers
 Meer dan 220.000 supporters
 Meerdere wedstrijden live op tv
 20 verschillende accommodaties (met 24 voetbalvelden)
 Meer dan 200 teams die 36 verschillende nationaliteiten representeren uit 5
continenten
 Meer dan 300 mensen die in de organisatie werken (competitie coördinatoren,
medische staf, enz.)
Attracties en Excursies
Tijdens dit zesdaagse toernooi krijgt u de kans om de omgeving van Barcelona te zien.
Daarnaast kunt u natuurlijk de stad Barcelona zelf bezoeken, naar één van de stranden aan
de Middellandse zee gaan, Camp Nou bezoeken of genieten van de lokale lekkernijen.
Transfers
Voetballers en stafleden die geregistreerd zijn in type 1 (met accommodatie) en supporters
die geregistreerd zijn in type 3 krijgen een gratis transfers met de bus van het hotel naar de
speelvelden (dit is alleen voor de teams die moeten spelen). De MIC Cup organisatie zal ook
de kosten van de transfer naar het Palamós Stadion (met uitzondering van de teams die in
Palamós verblijven) op zich nemen voor de openingsceremonie (23/03/16) en de finales
(27/03/16). Dit geldt overigens alleen voor teams die geen eigen bus hebben. Tevens biedt
de organisatie een retour transfer aan vanaf het vliegveld of stadion in Barcelona of Girona
naar het hotel.
Verblijf
De MIC Cup wordt gehouden op verschillende voetbalaccommodaties nabij de Costa Brava.
Alle hotels zijn dichtbij de accommodaties van het toernooi gelegen.
Maaltijden
Nog niet bekend.
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De leeftijdscategorieën zijn:
Jongens:
 O19 geboren na 01-01-1997
 O16 geboren na 01-01-2000
 O14 geboren na 01-01-2002
 O12 geboren na 01-01-2004
 O12 geboren na 01-01-2004 (7 tegen 7)
Meisjes:
 O19 geboren na 01-01-1997 (7 tegen 7)
 O14 geboren na 01-01-2002 (7 tegen 7)

Programma
22 Maart, 2016 (Dinsdag)
Aankomst van de teams.
23 Maart, 2016 (Woensdag)
S’ochtends: Welkomsceremonie en openingswedstrijd vanaf 10:30.
S’avonds: Start van het toernooi, kwalificatie rondes.
24 Maart, 2016 (Donderdag)
Kwalificatie rondes.
25 Maart, 2016 (Vrijdag)
Kwalificatie rondes.
26 Maart, 2016 (Zaterdag)
Kwart- en halve finales in de A, B en C klasses.
27 Maart, 2016 (Zondag)
S’ochtends: Troostfinales en finales in de A, B en C klasses.
S’avonds: Terugkeer naar huis.
De finales worden op tv uitgezonden.

Regels & Reglement



De wedstrijden zullen gespeeld worden onder het officiële reglement van de F.I.F.A.
en de organisatie van de MIC Cup bepaalt de tijdsduur en eventuele sancties.
Tijdens het toernooi is er geen limiet aan spelers. U mag 11 spelers opstellen en
onbeperkt wisselen.
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Deelnemers – Identificatie





Elk team moet tijdens de coaches instructie op de eerste dag van het toernooi
alle paspoortgegevens inleveren van de spelers die meedoen aan het toernooi.
De leider of coach van elk elftal moet voor de openingsdag van het toernooi een
lijst aanleveren aan het organiserende comité met de namen van alle spelers die
meedoen aan het toernooi, ook zult u hier een kopie van bij u moeten hebben
bij elke wedstrijd.
Een speler die niet op de officiële lijst staat of geen officieel papierwerk heeft
(paspoort) om zijn leeftijd te bevestigen zal niet mogen spelen tijdens het
toernooi.

Prijzen
Alle voetbalspelers die meedoen aan de MIC Cup ontvangen een MIC T-shirt en een Nike
presentje. Daarnaast ontvangt elk team een trofee. Daarnaast is het mogelijk korting te
krijgen voor enkele toeristische activiteiten.

Voorwaarden
Nog niet bekend. Informatie volgt snel.
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Atreus Cup, Griekenland
Organisatie
De voetbalbond van Argolida organiseert dit jaar samen met de Arsenal Soccer School
Griekenland en Winning Mood het 11e Internationale jeugdvoetbal toernooi, de Atreus
Cup 2016. Dit toernooi zal gehouden worden in negen plaatsen in de regio Argolida,
waaronder de steden Argos en Nafplio.
Attracties en Excursies
De streek Argolida is het meest noordoostelijke deel van het schiereiland Peloponnesos.
Nergens in Griekenland vind je zoveel oudheden bij elkaar. De grote attractie van de streek
is de enorme verscheidenheid aan antieke plaatsen, in combinatie met stranden, eilandjes
en het (volgens velen) mooiste stadje van Griekenland: Nafplio.
Daarnaast is Argos zeker het bezoeken waard. Argos ligt in een gebied met wijndruiven,
olijven en abrikozen en is tegenwoordig de commerciële en agriculturele hoofdstad van de
prefectuur Argolida. Twee van de belangrijkste goden uit de Griekse mythologie komen hier
vandaan: Hercules en Perseus.
Via het toernooi kunnen excursies naar de plaatsen Epidaurus en Mycenae geboekt worden.
Deze zijn optioneel.
Transfers
De regio Argolida is goed te bereiken met de auto of bus. Er loopt een snelweg richting
Nafplio. Deze stad ligt 138 km van Athene af (anderhalf uur rijden). De verantwoordelijkheid
voor de tranfers naar en van het toernooi ligt bij de teams zelf. Als de internationale teams
een tranfers willen vanaf het vliegveld in Athene kan dit aangegeven worden bij de
organisatie van het toernooi. De transfers vanaf de accommodaties van de teams naar de
wedstrijden worden geregeld door de organisatie van het toernooi.
Verblijf
Alle teams zullen ondergebracht worden in 3- en 4 sterren hotels in de regio Argolida. Dit
omvat drie nachten in een driepersoonskamers voor de spelers en tweepersoonskamers
voor de staf (leider, coach). Alle kamers hebben aparte bedden.
Ouders: De organisatie van het toernooi kan kamers reserveren in 3, 4 of 5 sterren hotels
voor de duur van het toernooi als dit op tijd wordt aangevraagd met korting.
Maaltijden
De maaltijden worden verzorgd door de organisatie. Zo is er elke dag tijd voor ontbijt, lunch
en diner.
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Leeftijdscategorieën
Jongens:
 U14 geboren na 01-01-2002
 U13 geboren na 01-01-2003
 U11 geboren na 01-01-2005 (9 tegen 9)
 U9 geboren na 01-01-2007 (7 tegen 7)
 U7 geboren na 01-01-2009 (5 tegen 5)

Programma
Als teams vroeg arriveren is het mogelijk om nog een keer te trainen voor het toernooi
begint.
Het programma ziet er als volgt uit: (het definitieve programma wordt 2 weken voor het
toernooi bevestigd)
Dinsdag, 3 Mei, 2016
12:00-13.00: Aankomst op Athene Airport
15:00 – 16.00: Aankomst in Argolida
18.30 – 20:00: Beschikbare tijd voor een trainingssessie
21:00: Diner
Woensdag, 4 Mei, 2016
08:00: Ontbijt
10.00 – 13:00: Beschikbare tijd voor een trainingssessie
16:30 – 17:15: Briefing voor coaches en stafleden
18.30 – 20:00: Openingsceremonie – Wedstrijden (Poule)
21:00: Diner
Donderdag, 5 Mei, 2016 (2 wedstrijden)
08:00: Ontbijt
10:30 – 12:00: Wedstrijden
12:30: Lunch
14:00 – 20:00: Wedstrijden
Het schema kan tevens een excursie omvatten naar Mycenae/Epidaurus (Aanvraag bij
organisatie).
20:30: Diner
Vrijdag 6 Mei, 2016
07:30: Ontbijt
09:30 – 12:00: Finales
12:30: Lunch
14.00: Vertrek vanaf Athene Airport
Optioneel: Eén extra dag met dezelfde excursie mogelijkheden kan geboekt worden.
Zaterdag, 7 Mei, 2016 (Optioneel)
10:00: Vertrek naar Athene Airport, als de extra dag geboekt is
14:00 – 20:00**: Dagtrip naar Athene (Acropolis – Nieuwe museum – Plaka & Oud Athene)
** Indien de extra dag geboekt is.
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Regels & Reglement
Categorie
U14
U13
U11
U9
U7




Wedstrijdduur
2x 30 minuten
2x 25 minuten
2x 25 minuten
2x 20 minuten
2x 20 minuten

Teams worden in elke categorie ingedeeld in groepen van 4.
Elk team speelt één keer tegen een ander team.
De wedstrijden zullen gespeeld worden onder het officiële reglement van de F.I.F.A.
en de organisatie van de MIC Cup bepaald de tijdsduur en eventuele sancties.

Deelnemers – Identificatie






Elk team moet tijdens de coaches instructie op de eerste dag van het toernooi alle
paspoortgegevens inleveren van de spelers die meedoen aan het toernooi.
De leider of coach van elk elftal moet voor de openingsdag van het toernooi een lijst
aanleveren aan het organiserende comité met de namen van alle spelers die
meedoen aan het toernooi, ook zult u hier een kopie van bij u moeten hebben bij
elke wedstrijd.
Een speler die niet op de officiële lijst staat of geen officieel papierwerk heeft
(paspoort) om zijn leeftijd te bevestigen zal niet mogen spelen tijdens het toernooi.
Het minimum aantal spelers per team is 14 en het maximum 20. Voor het U9 team is
het minimum 10 en het maximum 12.

Prijzen
Er worden trofeeën uitgedeeld voor alle winnende teams in elke leeftijdscategorie.
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Voorwaarden
Nog niet bekend. Informatie volgt snel.
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International Italy Cup, Italië
Organisatie
Winning Mood werkt samen met Dream Team Italy bij de organisatie van de Italy
International Cup. De Italy International Cup is een zeer prestigieus toernooi voor
jongens en meisjes uit heel Europa. Teams uit alle Europese competities komen hier
naartoe om op Italiaanse grond hun kunsten te laten zien.
Attracties en Excursies
Tijdens dit zesdaagse toernooi krijgt u de kans om de omgeving van Rimini te zien. In overleg
kunt u deze historische stad bezoeken, naar één van de stranden aan de Adriatische zee
gaan, het Gradara Castle bezoeken, naar de prachtige staat San Marino reizen of genieten
van een eet- en wijn proeverij op het platteland.
Transfers
U kunt voor al uw activiteiten de shuttle service bellen om naar de velden of een activiteit
(aangeboden door de Italy International Cup) te gaan. Het is mogelijk om een privé bus te
huren tijdens het toernooi. Ook kan de organisatie vervoer regelen van het treinstation of
vliegveld, tegen een speciale prijs.
Verblijf
Alle deelnemende teams zullen verblijven in een 1, 2 of 3 sterren hotel in de omgeving van
het toernooi. Dit pakket bevat 5 nachten verblijf in enkele, dubbele of driedelige
hotelkamers. Alle hotels zijn half board en de prijzen verschillen per ster en grootte van de
kamer.
Ouders: Het organiserende comité kan kamers aanvragen voor ouders in dezelfde hotels als
de spelers.
Maaltijden
Indien u een hotel boekt via de organisatie van het toernooi, dan is dat inclusief ontbijt en
avondeten. Lunch en andere maaltijden moeten door uzelf verzorgd worden.
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Leeftijdscategorieën
Jongens
 Categorie A: Geboren in of na het jaar 2004 (7 tegen 7)
 Categorie B: Geboren in of na het jaar 2002
 Categorie C: Geboren in of na het jaar 2000
 Categorie D: Geboren in of na het jaar 1998
 Categorie E: Geboren in of na het jaar 1996
Meisjes
 Categorie F: Geboren in of na het jaar 2001
 Categorie G: Geboren in of na het jaar 1999
 Categorie H: Geboren in of na het jaar 1996

Programma
Nog niet bekend
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Regels & Regelement
Format van het toernooi – Speellengte
Het toernooi zal deze leeftijdscategorieën hebben:
Jongens
 Categorie A: Geboren in of na het jaar 2004 – 7 tegen 7, speelt 1e en 2e helft
van 18 minuten (finales 20 minuten)
 Categorie B: Geboren in of na het jaar 2002 – 11 tegen 11, speelt 1e en 2e helft
van 20 minuten (finales van 25 minuten)
 Categorie C: Geboren in of na het jaar 2000 – 11 tegen 11, speelt 1e en 2e helft van
25 minuten (finales 30 minuten)
 Categorie D: Geboren in of na het jaar 1998 – 11 tegen 11, speelt 1e en 2e helft van
30 minuten (finales 40 minuten)
 Categorie E: Geboren in of na het jaar 1996 – 11 tegen 11, speelt 1e en 2e helft van
30 minuten (finales 40 minuten)
Meisjes
 Categorie F: Geboren in of na het jaar 2001 – 11 tegen 11 speelt 1e en 2e helft van
25 minuten (finales 30 minuten)
 Categorie G: Geboren in of na het jaar 1999 – 11 tegen 11 speelt 1e en 2e helft van
30 minuten (finales 40 minuten)
 Categorie H: Geboren in of na het jaar 1996 – 11 tegen 11 speelt 1e en 2e helft van
30 minuten (finales 40 minuten)




De wedstrijden zullen gespeeld worden onder het officiële reglement van de F.I.F.A.
en de organisatie van de Italy International Cup bepaald de tijdsduur en eventuele
sancties.
De eerste 4 plaatsen van een poule gaan naar de finale rondes, de 5e plek mag niet
deelnemen aan de finales.
De wedstrijden die in de ochtend worden gespeeld beginnen om 9 uur. De
wedstrijden die in de middag worden gespeeld beginnen om half drie. De laatste
wedstrijd van de dag stopt om 9 uur in de avond.

Deelnemers – Identificatie






Elk team moet tijdens de coach instructie op de eerste dag van het toernooi alle
paspoortgegevens inleveren van de spelers die meedoen aan het toernooi.
De elftalleider of coach van elk elftal moet voor de openingsdag van het toernooi
een lijst aanleveren bij de organisatie met de namen van alle spelers die meedoen
aan het toernooi, ook zult u hier een kopie van bij u moeten hebben bij elke
wedstrijd.
Een speler die niet op de officiële lijst staat of geen officieel papierwerk heeft
(paspoort) om zijn leeftijd te bevestigen zal niet mogen spelen tijdens het toernooi.
Aan het toernooi mag u deelnemen met maximaal 24 spelers. U mag 11 spelers
opstellen en maximaal 7 wissels hebben.
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Prijzen
Elke deelnemer van het toernooi ontvangt een medaille. Winnaars van een groep
ontvangen een trofee. Dit geldt voor elke leeftijdscategorie.

Voorwaarden
Nog niet bekend. Informatie volgt snel.
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Dana Cup, Denemarken
Organisatie
Winning Mood organiseert in samenwerking met de Dana Cup een internationaal
voetbaltoernooi in Hjørring. Het is het derde grootste voetbaltoernooi ter wereld en het
grootste sportevenement van Denemarken.
Attracties en excursies
Op de accommodatie van de Dana Cup vindt u: Een groot evenemententerrein waar u de
gehele dag kunt verblijven. Daarnaast is er een discotheek en een klein pretpark. Ook
worden er door sponsoren acties gehouden door de week heen. Indien u de stad wilt
bezoeken voor diverse leuke activiteiten, dan kan dit gemakkelijk in overleg met de
organisatie.
Transfers
Tijdens het toernooi is al het vervoer van en naar de wedstrijden voor u geregeld. Daarnaast
krijgt u gratis vervoer van de trein, veerboot of van het vliegveld op Noord-Jutland naar de
accommodatie.
Verblijf
Alle deelnemende teams zullen verblijven in schoolgebouwen in en rondom de stad. Alle
verblijven zijn op korte afstand van de sportvelden. De deelnemers dienen hun eigen
luchtbed/matras, kussen, handdoeken en slaapzak mee te nemen. Het is mogelijk om een
matras te huren van de organisatie. Daarnaast is het mogelijk om in een hotel te verblijven.
Indien u dit wilt dient u contact met ons op te nemen. Indien u verblijft in één van de
scholen dan kunt u eerder aankomen en later vertrekken zonder extra kosten.
Maaltijden
U krijgt elke ochtend ontbijt bij uw verblijf, lunch en diner kunt u ten alle tijden ophalen bij
één van de drie grote eethallen. De eerste maaltijd is een diner en de laatste maaltijd is een
lunch. Ontbijt wordt gereserveerd tussen 6:30 en 9:30 uur, lunch tussen 11:00 en 14:30 uur
en diner tussen 16:30 en 19:30 uur. Als u eerder aankomt of later vertrekt dan kunt u extra
maaltijden bestellen op uw accommodatie.
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Leeftijdscategorieën:
Jongens:
 U19 geboren na 01-01-1997
 U17 geboren na 01-01-1999
 U16 geboren na 01-01-2000
 U15 geboren na 01-01-2001
 U14 geboren na 01-01-2002
 U13 geboren na 01-01-2003
 U12 geboren na 01-01-2004 (7 tegen 7)
 U11 geboren na 01-01-2005 (7 tegen 7)
Meisjes:
 U19 geboren na 01-01-1997
 U17 geboren na 01-01-1999
 U16 geboren na 01-01-2000
 U15 geboren na 01-01-2001
 U14 geboren na 01-01-2002
 U13 geboren na 01-01-2003
 U12 geboren na 01-01-2004 (7 tegen 7)

Programma
Het toernooi zal starten met een gezamenlijke mars van alle deelnemers naar de Bredband
Nord Arena (Hjørring Stadium) op maandag 25 juli om 19:30 uur.
De eerste rondes – dinsdag en woensdag
Teams worden ingedeeld in poules van 4 of 5 teams.
De tweede rondes – donderdag, vrijdag en zaterdag
De tweede ronde is op basis van een knock-out systeem. De nummers 1 en 2 van de eerste
ronde gaan verder in een nieuwe poule (A). De andere teams gaan verder in een andere
nieuwe poule (B).
Finales
Finales 7 tegen 7 en A finales meisjes U19, U17 en U13 worden gespeeld op vrijdagavond.
Alle andere finales zullen op zaterdag gespeeld worden.
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Regels & Reglement
Categorieën
Jongens O19, 17, 16, 15
Jongens O14, 13, 12, 11

Poulefase
2x 25 min
2x 20 min

Finales
2x 30 min
2x 25 min

Meisjes O19, 17, 16, 15
Meisjes O14, 13, 12

2x 25 min
2x 20 min

2x 30 min
2x 25 min



De wedstrijden zullen gespeeld worden onder het officiële reglement van de
F.I.F.A. en de organisatie van de Dana Cup bepaald de tijdsduur en eventuele
sancties.

Deelnemers – Identificatie





Elk team moet tijdens de coaches instructie op de eerste dag van het toernooi alle
paspoortgegevens inleveren van de spelers die meedoen aan het toernooi.
De leider of coach van elk elftal moet voor de openingsdag van het toernooi een lijst
aanleveren aan het organiserende comité met de namen van alle spelers die
meedoen aan het toernooi, ook zult u hier een kopie van bij u moeten hebben bij
elke wedstrijd.
Een speler die niet op de officiële lijst staat of geen officieel papierwerk heeft
(paspoort) om zijn leeftijd te bevestigen zal niet mogen spelen tijdens het toernooi.

Prijzen
Elke deelnemer aan het toernooi ontvangt een certificaat en de winnaars van een groep
ontvangen een aandenken. Daarnaast krijgt elk team een foto (tegen betaling) en wordt er
een award uitgereikt voor de beste speler. Als laatste wordt er ook een Fair-Play award
uitgereikt.
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Voorwaarden
Nog niet bekend. Informatie volgt snel.
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Nottingham Cup, Engeland
Organisatie
Voor het grootste voetbaltoernooi van Engeland, kunt u het beste naar Nottingham
gaan. Jaarlijks komen er ongeveer 250 teams uit 20 verschillende landen naar
Nottingham.
Attracties en excursies
Gedurende uw verblijf is er de mogelijkheid om een aantal locaties te bezoeken met behulp
van de organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld naar het stadion van Nottingham Forrest voor een
rondleiding of het museum. Of u kun natuurlijk het centrum van de stad Nottingham
bezoeken.
Transfers
In overleg met Winning Mood, kan het vervoer van en naar uw verblijfsaccommodatie
geregeld worden (tegen betaling). Tijdens het toernooi is er een shuttle service geregeld om
u naar de velden te brengen.
Verblijf
Alle deelnemende teams zullen verblijven op een universiteit in de omgeving van het
toernooi. Dit is inclusief 5 nachten verblijf in een standaard slaapkamer. Alle kamers zijn half
board en de prijzen kunnen verschillen, dit ligt geheel aan de gewenste luxe op uw kamer en
het aantal nachten dat u wilt verblijven.
Maaltijden
Alle accommodaties zijn half board, u ontvangt dus ontbijt en diner. Lunch en andere
maaltijden moeten door uzelf verzorgd worden.
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Leeftijdscategorieën:
Amateurs
Jongens
 U18 geboren na 31 augustus 1997
 U16 geboren na 31 augustus 1999
 U15 geboren na 31 augustus 2000
 U14 geboren na 31 augustus 2001
 U13 geboren na 31 augustus 2002
 U12 geboren na 31 augustus 2003
 U11 geboren na 31 augustus 2004 (9 tegen 9)
Minitoernooi
 U10 geboren na 31 augustus 2005 (7 tegen 7)
 U9 geboren na 31 augustus 2006 (7 tegen 7)
 U8 geboren na 31 augustus 2007 (6 tegen 6)
Meisjes
 U18 geboren na 31 augustus 1997
 U16 geboren na 31 augustus 1999
 U15/U14 geboren na 31 augustus 2000/2001
Minitoernooi
 U13 geboren na 31 augustus 2002 (9 tegen 9)
 U12 geboren na 31 augustus 2003 (9 tegen 9)
 U11 geboren na 31 augustus 2004 (7 tegen 7)
 U10/U9 geboren na 31 augustus 2005/2006 (7 tegen 7)
Elite/ Pro teams
Jongens:
 U18 geboren na 31 augustus 1997
 U16 geboren na 31 augustus 1999
 U15 geboren na 31 augustus 2000
 U14 geboren na 31 augustus 2001
 U13 geboren na 31 augustus 2002
 U12 geboren na 31 augustus 2003
 U11 geboren na 31 augustus 2004 (9 tegen 9)
Minitoernooi
 U10 geboren na 31 augustus 2005 (7 tegen 7)
 U9 geboren na 31 augustus 2006 (7 tegen 7)
 U8 geboren na 31 augustus 2007 (6 tegen 6)
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Programma
Amateurs
Jongens
 U18 van 27 t/m 30 juli (4 dagen)
 U16 van 27 t/m 30 juli (4 dagen)
 U15 van 27 t/m 30 juli (4 dagen)
 U14 van 27 t/m 30 juli (4 dagen)
 U13 van 27 t/m 30 juli (4 dagen)
 U12 van 27 t/m 30 juli (4 dagen)
 U11 van 27 t/m 30 juli (4 dagen)
Minitoernooi
 U10 op 30 juli (1 dag)
 U9 op 30 juli (1 dag)
 U8 op 29 juli (1 dag)
Meisjes
 U18 van 28 t/m 30 juli (3 dagen)
 U16 van 28 t/m 30 juli (3 dagen)
 U15/U14 van 28 t/m 30 juli (3 dagen)
Minitoernooi
 U13 op 24 juli (1 dag)
 U12 op 23 juli (1 dag)
 U11 op 24 juli (1 dag)
 U10/U9 op 23 juli (1 dag)
Elite/ Pro teams
Jongens:
 U18 van 26 t/m 29 juli (4 dagen)
 U16 van 26 t/m 29 juli (4 dagen)
 U15 van 26 t/m 29 juli (4 dagen)
 U14 van 26 t/m 29 juli (4 dagen)
 U13 van 26 t/m 29 juli (4 dagen)
 U12 van 26 t/m 29 juli (4 dagen)
 U11 van 26 t/m 28 juli (3 dagen)
Minitoernooi
 U10 op 26 en 27 juli (2 dagen)
 U9 op 26 juli (1 dag)
 U8 op 26 juli (1 dag)
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Format van het toernooi - Speellengte




Het speelschema met de tijden en de wedstrijden krijgt u bij aankomst.
De wedstrijden zullen gespeeld worden onder het officiële reglement van de
F.I.F.A. en de organisatie van de Nottingham Cup bepaalt de tijdsduur en
eventuele sancties.
De wedstrijden die in de ochtend worden gespeeld beginnen om 9:30 uur. De
laatste wedstrijd van de dag begint om 17:00 uur.

Deelnemers en identificatie





Elk team moet tijdens de coaches instructie op de eerste dag van het toernooi alle
paspoortgegevens inleveren van de spelers die meedoen aan het toernooi.
De leider of coach van elk elftal moet voor de openingsdag van het toernooi een lijst
aanleveren aan het organiserende comité met de namen van alle spelers die
meedoen aan het toernooi, ook zult u hier een kopie van bij u moeten hebben bij
elke wedstrijd.
Een speler die niet op de officiële lijst staat of geen officieel papierwerk heeft
(paspoort) om zijn leeftijd te bevestigen zal niet mogen spelen tijdens het toernooi.

Prijzen
Er wordt bij het toernooi gespeeld om een gouden, zilveren of bronzen medaille.

Voorwaarden
Nog niet bekend. Informatie volgt snel.
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