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Wedstrijdreglement
“Scoren met meisjesvoetbal! Geef jij de assist?”
1. Doelstelling
Clubs (reguliere clubs, autonome vrouwenclubs en futsalclubs)
aanmoedigen om meisjes aan te werven in de club, met als onderliggende
beleidsdoelen:
•

Meer meisjes aan het voetballen krijgen.

•

Instapleeftijd van voetballende meisjes verlagen.

2. Wedstrijdverloop
a. Periodes
De actie loopt over één jaar en werd ingedeeld in 4 periodes:
•

Periode 1: 1/4/2016 - 15/6/2016
‘Breng het EK van de speelplaats naar je club’

•

Periode 2: 1/8/2016 - 15/10/2016
‘ Organiseer je eigen footfestival’

•

Periode 3: 15/11/2016 - 1/2/2017
‘ Maak van de winterstop ook voor meisjes een winterstart’

•

Periode 4: 15/2/2017 - 31/3/2017
‘ Multimove op je club’

Een club kan bij elke periode aan de wedstrijd deelnemen.
b. Prijzen
•

Hoofd- en juryprijs: worden na elke periode (zie punt A) uitgereikt.


Hoofdprijs: de club die na een bepaalde periode de meeste punten
heeft verzameld, wint de prijs. De punten worden berekend op basis
van het aantal nieuw aangesloten meisjes (zie punt D). Een club kan
slechts na één van de vier periodes de hoofdprijs winnen.



Juryprijs: de VFV-jury kent na elke periode een juryprijs toe, op basis
van de actie(s) die de club ondernomen heeft.
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•

Eindprijs: de club die over één jaar (1 april t.e.m. 31 maart 2017)heen de
meeste punten verzameld heeft, ontvangt de eindprijs.

•

Periode 4:


•

c.

Hoofd- en juryprijs: sportmaterialen t.w.v. €500

Prijzen van de andere periodes worden later bekendgemaakt.

Inschrijvingen en inschrijvingstermijn via www.geefdeassist.be.
•

Hoofdprijs en eindprijs: inschrijven niet verplicht.

•

Juryprijs: inschrijven is noodzakelijk en dit ten laatste op de dag waarop de
periode wordt afgesloten (bv. periode 4: deadline is 31/3/2017).

d. Hoe verzamel je punten om één van de prijzen in de wacht te slepen?
•

Elke eerste aansluiting van een vrouwelijk lid U5-U9: 3 punten

•

Elke eerste aansluiting van een vrouwelijk lid U10-U13: 2 punten

•

Elke eerste aansluiting van een vrouwelijk lid U14 of ouder: 1 punt

Hier gelden de officiële cijfers in onderstaande periodes:

e.

•

Periode 1: aansluiting van de meisjes tussen 1/4/2016 en 15/6/2016

•

Periode 2: aansluiting van de meisjes tussen 1/8/2016 en 15/10/2016

•

Periode 3: aansluiting van de meisjes tussen 15/11/2016 en 1/2/2017

•

Periode 4: aansluiting van de meisjes tussen 15/2/2017 en 31/3/2017

Wat bij gelijke stand van de punten?
Hierbij geldt onderstaande volgorde:
•

Club met het grootste aantal eerste aansluitingen meisjes U5-U9

•

Club met het grootste aantal eerste aansluitingen meisjes U10- U13

•

Lottrekking door de jury van Voetbal Vlaanderen
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