Over SKF

De doelstelling van SKF is om wrijving te verminderen en dingen sneller,
langer, schoner en veiliger te laten
draaien. Dit op een effectieve, productieve en duurzame manier doen,
heeft de SKF Groep tot een toonaangevende wereldwijde leverancier gemaakt van producten, oplossingen en
diensten op het gebied van kogellagers, afdichtingen, mechatronica, diensten en smeermiddelen. SKF werd
opgericht in 1907 en groeide in hoog
tempo uit tot een wereldwijd bedrijf.
Al in 1920, was het goed ingeburgerd in Europa, Amerika, Australië,
Azië en Afrika. Vandaag is SKF vertegenwoordigd in meer dan 130
landen en heeft het meer dan 100
productielocaties en verkoopskantoren ondersteund door zo’n 15.000
distributielocaties.

Over Gothia Cup

Gothia Cup is ‘s werelds grootste
voetbaltoernooi voor jongeren. Het
is een toernooi van één week. Het
vindt elk jaar plaats in Göteborg,
Zweden. De missie van de Gothia Cup
is om een ontmoetingsplaats te
creeëren voor jonge mensen over de
hele wereld, ongeacht religie, huidskleur of culturele verschillen. Het
eerste toernooi werd gespeeld in
1975 met 275 deelnemende teams.
Sindsdien is het gegroeid en nu doen
zo’n 1.600 teams mee. Tot zover zijn
dichtbij 1.000.000 mensen uit 139
landen naar Göteborg gekomen om
mee te doen.

Doe mee aan
de Meet the World Cup
Toernooien in 2018 op:

WIN
DEELNAME EN
REIS NAAR
GOTHIA CUP
2019

zondag 30 september
vrijdag 2 november
zaterdag 22 december
.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 30 november 2018

Wie kan deelnemen?

Alle teams of personen met een leeftijd van 12 tot
15 jaar (Jongens/meisjes geboren 1 januari 2004
tot 2007). Deze toernooien zijn beperkt tot deze
leeftijdscategorie. De eerste teams of personen die
inschrijven, worden geaccepteerd.

Cup spelregels

De teams worden verdeeld in groepjes van vier of
vijf waar elke groep het tegen elkaar zal moeten
opnemen (Round robin series). De rangschikking
onderling zal worden bepaald door de punten: je
krijgt 3 punten voor een win, 1 punt voor een gelijkspel en 0 punten voor een verlies. Als 2 of meer
teams hetzelfde aantal punten hebben, zal de volgorde als volgt worden bepaald:
1. Doelpuntensaldo
2. Hoogste aantal goals
3. Resultaat van de wedstrijd tussen de teams met
dezelfde punten
4. Penalties trappen volgens de FIFA regels

Play-off

Win een gratis reis en
deelname (incl. transport en accomodatie)
voor de Gothia Cup
2019.
Meet the World zijn de SKF-preevents voor de Gothia Cup waar
SKF-bedrijven over de hele
wereld lokaal voetbaltoernooien
organiseren. Het winnende team
van elk lokaal toernooi wint gratis
deelname, accommodatie, eten
en transport naar de Gothia Cup
in Göteborg, Zweden, datzelfde
jaar. Zo geeft SKF kinderen over
de hele wereld een kans om hun
dromen te realiseren.

De twee beste teams in elke groep gaan verder
naar de play-off. Alle play-off wedstrijden zullen
worden beslist volgens de Cup spelregels, met directe eliminatie.

Duurtijd van de wedstrijd

MAAK JE
DROMEN
WAAR!

Groepswedstrijden: 2 x 20 minuten
Play-off wedstrijden: 2 x 25 minuten

Aantal spelers

Elk team mag een maximum van 16 spelers hebben
voor een ‘11tal’ of 12 spelers als het een ‘7tal is’. Er
worden automatisch dispensaties gegeven aan twee
spelers per ploeg die maximaal één jaar ouder zijn .
Dit geldt alleen voor ‘11tal’ categorieën. Voor een
‘7tal’ wordt geen dispensatie automatisch geaccepteerd.

Scheidsrechters

Alle wedstrijden worden door lokale scheidsrechters
van hoge klasse gerefereerd: één scheidsrechter per
spel.

Organisatoren

De Meet the World Cup wordt georganiseerd door
SKF België en Gothia Cup in samenwerking met
Sporting Hasselt.

Verzekering

Alle spelers moeten hun eigen verzekering
aanspreken.

Prijzen

Het winnende team (als 11tal, 16-17 spelers en
3-4 volwassenen, in totaal 20), (als 7tal, 11-12
spelers en 3-4 volwassenen, in totaal 15) zal ontvangen:
• Gratis vervoer van en naar Göteborg, Zweden
• Gratis accommodatie (op school) en drie
maaltijden per dag tijdens de Gothia Cup
• Alle toernooi-activiteiten gratis
• 2 stuks wedstrijdkledij voor alle spelers
(exl. scheenbeschermers en voetbalschoenen)
BELANGRIJK
Elke deelnemer moet eventuele VISA-kosten, reisverzekering en zakgeld zelf betalen. Elk team moet
tijdens de Gothia Cup bij elk spel de speciale SKFuitrusting dragen, die SKF zal overhandigen na de
registratie.
Er zijn 3 voorrondes waarbij je telkens een plaats in
de groepsfinale (januari 2019) kan verdienen:
1. zondag 30 september 2018
Terreinen Sporting Hasselt Runkst
Kapellekesbampdstraat 8 - 3500 Hasselt
2. vrijdag 2 november 2018
Campus Sporting Hasselt, Herkenrodesingel 33
3500 Hasselt
3. zaterdag 22 december 2018
Campus Sporting Hasselt, Herkenrodesingel 33
3500 Hasselt
Je moet tussen 12 en 15 jaar oud zijn om deel te
nemen. Zowel jongens en meisjes zijn van harte
welkom!
Als je ploeg deel wilt uitmaken van de Meet the
World cup in België, stuur dan je registratie
per mail naar:
Mail: erik.conings@telenet.be
Of bel:
Telefoon: 0492/06 87 14
Vermeld de voornaam, naam en geboortedatum
van alle deelnemers. Je kan natuurlijk ook individueel inschrijven.
Lees ook ‘Wie kan deelnemen?’ goed door.

