Wedstrijdreglement deelname Telstar Street League
De voorrondes
− De voorrondes vinden plaats op woensdagen in september tussen 17:00 uur en 21:00
uur.
− De locatie hangt af van de wijk waaruit het ingeschreven team komt.
− Alle teamcaptains moeten zich met een volledig team om 16:30 uur melden bij de
organisatie. Hier krijgen zij consumptiebonnen voor eten en drinken.
− Beide teams dragen de gekleurde Telstar TidW hesjes die worden uitgereikt door de
scheidsrechter. Na elke wedstrijd leveren de spelers de hesjes in bij de
scheidsrechter.
− De teams die niet spelen nemen deel aan de activiteiten elders op het veld (gaten
schieten, hooghouden e.d.). Hier zijn ook kleine prijzen mee te verdienen.
− Tijdens de voorrondes is er voor alle deelnemers voldoende eten en drinken. Dit
wordt verzorgt door de Meergroep. Hierdoor hoeven spelers niet tussentijds naar
huis.
− Houdt rekening met het schoeisel (kunstgras of asfalt).
− De winnaar is het team dat de meeste punten verzameld door de wedstrijden te
winnen, maar uiteindelijke bepaald de kwaliteit van de wijkbijdrage of het team
daadwerkelijk doordringt naar de finale.
− Spelers kunnen individueel gescout worden waarmee zij automatisch meedingen om
de beste speler- en speelsterbokaal. Een gescoute speler kan ook worden
opgeroepen voor het Telstar Streetleague All-Stars team.

Voorrondes en wijkbijdrage
− In de voorrondes zijn maximaal 12 punten te verdienen: 6 met het voetballen en 6
met de wijkbijdrage.
− De winnaar van het voetbal tijdens de voorronde krijgt 6 punten, de tweede plaats 5
punten, de derde plaats 4 punten enzovoort.
− Bij de wijkbijdrage kunnen er maximaal 6 punten worden verdiend.
− Zowel het idee als de uitvoering kunnen punten opleveren. Bijvoorbeeld een idee dat
bruikbaar is om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en de uitvoering van dit
idee. Als de uitvoering op dat moment (nog) niet mogelijk is, dan levert de uitvoering
van een ander toegewezen wijkbijdrage de punten op.
− De richtlijnen voor de toebedeling van punten voor de wijkbijdrage zijn:
Eisen
Ja
Nee
- Is de wijkbijdrage zelf bedacht?
6
5
- Was het volledige team aanwezig bij de wijkbijdrage?
0
-1
- Is de wijkbijdrage naar tevredenheid uitgevoerd?
0
-1
- Hebben de deelnemers zich netjes gedragen?
0
-1
De woonconsulenten en sociaal wijkbeheerders van Woningbedrijf Velsen begeleiden de
teams bij het bedenken en uitvoeren van de wijkbijdrage en beoordelen deze.
Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

