PPSC

SCHIEDAM

PROGRAMMA
1e PPSC GIRLS MIDWINTER TOERNOOI 2019

ZATERDAG 12 JANUARI

Voorwoord
Hartelijk welkom
op het 1e PPSC Girls Midwinter toernooi 2019.
Dit jaar wordt er voor het eerst op PPSC een voetbaltoernooi
gehouden, alleen voor meidenteams, mede ter voorbereiding op
de voorjaarscompetitie. Een compact toernooi, aangepast aan de
lagere temperaturen. Er wordt alleen op kunstgras gevoetbald, om
de kans op afgelasting zo klein mogelijk te houden.
Elk team ontvangt na afloop van het toernooi een beker. Per poule
ontvangt de speler met de hoogste score bij het schietbord resp.
het penalty schieten, een trofee. Alle spelers krijgen een goodiebag.
Dit toernooi kunnen wij mede organiseren dankzij de medewerking
van sponsors (zie volgende bladzijde) en vele vrijwilligers.
Wij wensen iedereen een fijne dag toe op het toernooi en hopen
op een gezellig en sportief toernooi.
De toernooicommissie van PPSC
Sportpark Thurlede
Parkweg 419
3122 KK SCHIEDAM

website: www.ppsc.nl
kantine: 010 – 470 7224
wedstrijdleiding: 06 – 5154 0683
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Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:

Hans Hekman
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Programma


08.00 uur

Kantine geopend



8.15 uur

Kleedkamers open MO13 / MO15



9.00 – 11.25 uur

Ochtendprogramma



11.45 uur

Prijsuitreiking ochtendprogramma



12.00 uur

Kleedkamers weer vrij



10.30 uur

Kleedkamers open MO11



11.00 uur

begin extra activiteit



11.35 – 12.30 uur Wedstrijden MO11



13.05 uur

einde extra activiteit



13.15 uur

Prijsuitreiking MO11



12.00 uur

Kleedkamers open MO15 / MO17



12.45 – 15.10 uur Middagprogramma



15.30 uur

Prijsuitreiking middagprogramma
4

Algemene regels
 PPSC is niet aansprakelijk voor op het terrein van de
vereniging ontstane schade aan of diefstal van eigendommen.
 Het is verboden voor onbevoegden de kleedkamers van de
teams en de scheidsrechters te betreden, alsmede de
bestuurskamer.
 De toeschouwers dienen achter de omheining van het veld te
blijven.
 Eenieder wordt verzocht het afval in de daarvoor bestemde
afvalbakken te deponeren.
 De begeleiders van de teams zijn verantwoordelijk voor het
gedrag van hun speelsters.
 In het verband met grote deelname is het niet mogelijk om
waardevolle spullen in te leveren bij de toernooileiding.
 Bij verwondingen of blessures kan men zich wenden tot de
EHBO post in de kantine.
 De kleedkamers blijven gedurende het toernooi geopend. Ze
dienen na gebruik schoon achter gelaten te worden.
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Wedstrijd regels


Deelnemende teams dienen zich uiterlijk een half uur voor
aanvang van hun eerste wedstrijd (of activiteit) te melden bij
de toernooileiding in de commissiekamer.



Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend.

 Het eerst genoemde team verdedigt het doel dat zich het
dichtst bij de kantine bevindt en neemt de aftrap.
 Indien een team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig
is, wordt de wedstrijd met 3-0 verloren verklaard.
 De puntentelling is als volgt: winst 3 punten, een gelijkspel
levert 1 punt op. Bij verlies krijg je 0 punten.
 De rangorde voor de eindstand in de groep is als volgt:






Het team met de meeste punten eindigt als eerste;
Bij gelijk aantal punten beslist het doelsaldo van de
wedstrijden. Het doelsaldo is het aantal punten voor,
verminderd met het aantal doelpunten tegen;
Dan nog gelijk, het aantal gescoorde doelpunten;
Dan nog gelijk, de uitslag van de onderlinge
wedstrijd;
Dan nog gelijk, 3 strafschoppen van elk team.
6

MO13-groep ochtend
VELD 3

kleedkamer bordschieten

PPSC MO13-1

1

10.40-11.00 uur

Maasdijk MO13-1

5

10.15-10.35 uur

Xerxes DZB MO13-2

7

9.25- 9.45 uur

Moordrecht MO13-1

9

9.50-10.10 uur

9.00 – 9.20 uur

PPSC MO13-1 – Xerxes DZB MO13-2

9.25 – 9.45 uur

Maasdijk MO13-1 – Moordrecht MO13-1

9.50 – 10.10 uur

PPSC MO13-1 – Maasdijk MO13-1

10.15 – 10.35 uur

Xerxes DZB MO13-2 – Moordrecht MO13-1

10.40 – 11.00 uur

Maasdijk MO13-1 – Xerxes DZB MO13-2

11.05 – 11.25 uur

Moordrecht MO13-1 – PPSC MO13-1

Bij gelijke stand bij bordschieten, worden er penalties genomen.
De prijsuitreiking is om 11.45 uur bij de kantine.
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MO15-groep ochtend
VELD 2

kleedkamer penalties

PPSC MO15-2

2

9.50-10.10 uur

Jonge Spartaan MO15-2

3

10.15-10.35 uur

Smitshoek MO15-3

6

10.40-11.00 uur

CVV Zwervers MO15-1

10

9.25- 9.45 uur

9.00 – 9.20 uur

CVV Zwervers MO15-1 – Smitshoek MO15-3

9.25 – 9.45 uur

Jonge Spartaan MO15-2 – PPSC MO15-2

9.50 – 10.10 uur

Smitshoek MO15-3 – Jonge Spartaan MO15-2

10.15 – 10.35 uur

CVV Zwervers MO15-1 – PPSC MO15-2

10.40 – 11.00 uur

J.Spartaan MO15-2 – CVV Zwervers MO15-1

11.05 – 11.25 uur

PPSC MO15-2 – Smitshoek MO15-3

Bij gelijke stand bij penalties, worden om en om penalties geschoten.
De prijsuitreiking is om 11.45 uur bij de kantine.
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MO11-groep eind ochtend
VELD 2a en 2b

kleedkamer bordschieten

PPSC MO11-1

1

11.00-11.15 uur

Zoetermeer MO11-1

4

11.15-11.30 uur

Spirit MO11-2

8

12.35-12.50 uur

Zuidland MO11-1

11

12.50-13.05 uur

11.35 – 11.50 uur

2a

Spirit MO11-2 – Zoetermeer MO11-1

11.35 – 11.50 uur

2b

Zuidland MO11-1 – PPSC MO11-1

11.55 – 12.10 uur

2a

PPSC MO11-1 – Spirit MO11-2

11.55 – 12.10 uur

2b

Zoetermeer MO11-1 – Zuidland MO11-1

12.15 – 12.30 uur

2a

Zuidland MO11-1 – Spirit MO11-2

12.15 – 12.30 uur

2b

PPSC MO11-1 – Zoetermeer MO11-1

Bij gelijke stand bij bordschieten, worden er penalties genomen.
De prijsuitreiking is om 13.15 uur bij de kantine.
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MO15-groep middag
VELD 3

kleedkamer bordschieten

PPSC MO15-1

1

13.10-13.30 uur

Smitshoek MO15-2

5

14.00-14.20 uur

’s Gravenzande MO15-1

7

14.25-14.45 uur

Spirit MO15-1

9

13.35-13.55 uur

12.45 – 13.05 uur

PPSC MO15-1 – ‘s Gravenzande MO15-1

13.10 – 13.30 uur

Smitshoek MO15-2 – Spirit MO15-1

13.35 – 13.55 uur

‘s Gravenz. MO15-1 – Smitshoek MO15-2

14.00 – 14.20 uur

PPSC MO15-1 – Spirit MO15-1

14.25 – 14.45 uur

Smitshoek MO15-2 – PPSC MO15-1

14.50 – 15.10 uur

Spirit MO15-1 – ‘s Gravenzande MO15-1

Bij gelijke stand bij bordschieten, worden er penalties genomen.
De prijsuitreiking is om 15.30 uur bij de kantine.
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MO17-groep middag
VELD 2

kleedkamer penalties

PPSC MO17-1

2

13.10-13.30 uur

PPSC MO17-2

3

14.25-14.45 uur

’s Gravenzande MO17-1

6

13.35-13.55 uur

DSO MO17-1

10

14.00-14.20 uur

12.45 – 13.05 uur

PPSC MO17-1 – PPSC MO17-2

13.10 – 13.30 uur

DSO MO17-1 – ‘s Gravenzande MO17-1

13.35 – 13.55 uur

PPSC MO17-2 – DSO MO17-1

14.00 – 14.20 uur

PPSC MO17-1 – ‘s Gravenzande MO17-1

14.25 – 14.45 uur

DSO MO17-1 – PPSC MO17-1

14.50 – 15.10 uur

‘s Gravenzande MO17-1 – PPSC MO17-2

Bij gelijke stand bij penalties, worden om en om penalties geschoten.
De prijsuitreiking is om 15.30 uur bij de kantine.
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Routebeschrijving
Voetbalvereniging PPSC bevindt zich op het Sportpark Thurlede.
A20 komende vanaf Rotterdam
A20 volgen richting Hoek van Holland. Afslag Schiedam nemen
(afrit 11). Bij de stoplichten aan het einde van de afrit rechtsaf (‘s
Gravenlandseweg). Volgende stoplichten rechtdoor maar rechts
voorsorteren. Onder het treinviaduct helemaal rechts. Bij de
stoplichten rechts de Burg. van Haarenlaan op. Bij de
eerstvolgende kruising rechtsaf richting Beatrixpark (Parkweg).
Onder het viaduct door (max. doorrijhoogte 3,2 meter). De
parkeerplaats doorrijden naar het einde. Hier de auto parkeren.
Daarna nog een klein stukje lopen naar de ingang van PPSC.
A20 komende van Vlaardingen of Benelux tunnel
Afslag Schiedam Noord (afrit 10). Bij de T-kruising aan het einde
van de afrit linksaf. De rotonde 3/4 nemen (linksaf). Bij de
stoplichten rechtsaf (Nieuwe Damlaan). Na het politiebureau en
het viaduct links voorsorteren en de rotonde 3/4 nemen (linksaf)
de Burg. van Haarenlaan op. Bij de tweede kruising linksaf richting
Beatrixpark (Parkweg). Onder het viaduct door (max. doorrijhoogte
3,2 meter). De parkeerplaats doorrijden tot het einde. Hier de auto
parkeren. Daarna nog een klein stukje lopen naar de ingang van
PPSC.
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