informatie Keizer Karel Cup
TEAMBEHEER
Je kan vanaf nu inloggen op het teambeheer van je ploeg. Dit doe je door op de link “vervolledig uw
ploeg” te klikken die staat in je bevestigingsmail of door in te loggen in het teambeheer met de
referentie van je ploeg. Deze referentie kan je terugvinden in je bevestigingsmail.
Spelerslijsten moeten 1 week voor aanvang van het tornooi volledig ingevuld zijn. Na deze datum
worden geen nieuwe spelers meer geaccepteerd.

NIET VERGETEN
Door in te schrijven gaat elke ploeg automatisch akkoord met het gedragscharter van Soccer Trophy.
Dit charter vindt je ook terug in de bevestigingsmail.
Lees zeker ook het tornooireglement even door. Hierin staat nuttige informatie rond o.a. het
spelreglement en de rangschikking. Beide documenten zijn ook terug te vinden op onze website.
Belangrijk bij de jeugdreeksen is dat iedere speler zijn/haar leeftijd kan voorleggen. Dit aan de hand
van een identiteitskaart of een vergelijkbaar officieel document. Er wordt immers gecontroleerd
op geboortejaar bij de aanmelding. Neem dus zeker de nodige documenten mee naar de
aanmelding.

PRIJZENPOT
Op KKC speel je natuurlijk in eerste instantie voor de eeuwige roem en de felbegeerde titel. Maar
daarnaast zijn er ook mooie prijzen te winnen. Niet alleen zijn in elke categorie Jako Teamwear
waardebonnen te winnen voor de eerste 4 ploegen, bij de competitieve reeksen is er ook een mooie
geldprijs gelinkt aan de titel. Meer info kan je terugvinden op onze website.

PACKAGES
Ook dit jaar zijn er weer de 3 KKC packages. Deze heb je al kunnen reserveren bij je inschrijving, maar
je kan dit nog altijd extra bijbestellen zolang er nog packages beschikbaar zijn. Snel wezen is dus de
boodschap. Als je opnieuw even op inschrijven klikt via onze website, kan je daar ook aparte
packages selecteren in plaats van de inschrijving voor het tornooi.
Op zaterdagavond staat de grote KKC BBQ weer op het programma. Deelname hierbij zit inbegrepen
bij het Food Package en het All-In Package, maar je kan ook apart reserveren hiervoor. Dit doe je
door een mailtje te sturen naar keizerkarelcup@gmail.com.
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BEACHVOLLEY
Op zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kan iedereen opnieuw terecht op het strand van de
Blaarmeersen voor het recreatief beachvolleybal tornooi. Het gaat hier om twee aparte
dag- tornooien voor gemengde ploegen waar deelnemen en plezier maken belangrijker is dan
winnen. Ben je een debutant of een liefhebber? Op ons unieke tornooi speel je tegen mensen van
jouw niveau op een uitzonderlijk mooie locatie. Info en inschrijven kan via de website.

AANMELDEN
Ploegen met een KKC-package (Food, Sleep, All-in) kunnen zich aanmelden op vrijdag vanaf 14u aan
de witte tent naast het KKC secretariaat in het 'hart' van KKC.
Ploegen die een campingplaats geboekt hebben kunnen rechtstreeks aanmelden bij de receptie van
Camping Blaarmeersen vanaf vrijdag 14u.
Ploegen die enkel aan het tornooi deelnemen kunnen zich aanmelden aan het sportief secretariaat in
het hart van KKC vanaf vrijdag 16u.

WEDSTRIJDSCHEMA’S EN UITSLAGEN
Vanaf enkele dagen voor aanvang van het tornooi kan je de wedstrijdschema’s online raadplegen. Dit
via onze website www.keizerkarelcup.be.
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