Visie tornooien

Zoals elke club organiseert KHO Bierbeek een voetbaltornooi. In augustus is er de duiveltjesdag en in mei
het nationaal preminiemen tornooi. Voor beide tornooien schrijven er zo een 60 tal clubs in voor deelname
aan één of beide tornooien.
De ploegen die deelnemen aan een van onze tornooien krijgen voorrang van inschrijving op een van hun
tornooien.
Omdat er op onze tornooien heel wat inschrijvingen zijn hebben we als club volgende visie betreffende
inschrijvingen op externe tornooien uitgeschreven:
We delen het seizoen in drie fases in: voorbereiding (juli-augustus), winterstop (december) en einde
seizoen (april-mei).
In de voorbereiding schrijven we maximum 1 tornooi in, de rest van de voorbereiding vullen we in met
oefenwedstrijden. Tijdens de winterstop, kan op aangeven van de trainer en volgens de beschikbaarheid
van de spelers op een indoortornooi ingeschreven worden. Op het einde van het seizoen zullen we voor U6
op twee tornooien inschrijven. De ploegen van U7 tot en met U13 worden ingeschreven op 3 externe
tornooien. Vanaf U14 maken we een onderscheid in niveau: U14IP, U15IP en U16IP gaan naar 1 tornooi,
U15R naar twee of drie. Vanaf U17 schrijven we geen tornooi meer in.
De trainers van U17, U19 of U21 kunnen, indien ze dit wensen, inschrijven op een tornooi.
Om een maximale aanwezigheid van werkkracht te kunnen voorzien schrijven we op de data van onze
tornooien, 1 mei (preminiemen) en eind augustus (duiveltjesdag), een beperkt of de meest noodzakelijke
ploegen in op externe tornooien.
Om alles vlot en juist te laten verlopen, is er een periode van inschrijving in externe tornooien, een periode
waarin we de bevestiging van de ingeschreven tornooien ontvangen. Pas daarna, ergens in de maand
februari zal de tornooikalender per ploeg op de website kenbaar gemaakt worden, zodat ouders en spelers
zich kunnen plannen naar de tornooien.

