Reglement en algemene
voorwaarden
ZEL Beachsoccer 2022
Op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 juli 2022 zal op het evenemententerrein Schoenmakershoek voor
de 1e keer een groot ZEL Beach Soccer evenement plaatsvinden.
Dit is het reglement dat garant staat voor duidelijkheid, plezier en gezelligheid. Laat het een
leidraad zijn voor ons allen om dit weekend onvergetelijk te maken.
•

Het toernooi wordt gehouden op het evenemententerrein Schoenmakerspark in Etten-Leur.

•

Op en rondom het speelveld dienen de aanwijzingen van de toernooileiding
en de organisatie stipt opgevolgd te worden. Wanneer door deelnemers
schade wordt aangericht, is de desbetreffende persoon aansprakelijk.

•

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor:

•

het verloren gaan van of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen van de
deelnemers.

•

ongevallen die deelnemers kunnen overkomen.

•

De deelnemende teams dienen zich minstens 15 minuten voor aanvang van hun eerste
wedstrijd te melden bij de toernooileiding.

•

Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Beach soccer Bond.

•

Het eerst vermelde team heeft de aftrap.

•

De spelers mogen tijdens het toernooi niet van team wisselen.

•

Bij min of meer gelijke kleur shirts (deze beslissing neemt de wedstrijdleiding), dient het
eerst genoemde team hesjes te dragen.

•

De organisatie zorgt voor een wedstrijdbal.

•

Bij overvloedig alcoholgebruik door de spelers/coaches heeft de wedstrijdleiding het recht
deze spelers/coaches van verdere deelname aan het toernooi uit te sluiten.

•

De beslissing van de scheidsrechter is bindend. Protesten zijn niet mogelijk.

•

De scheidsrechter kan spelers de gele of rode kaart tonen. Een gele kaart betekent een
tijdstraf van 2 minuten. Een rode kaart betekent dat de desbetreffende speler van verdere
deelname aan de wedstrijd is uitgesloten.

•

Bij het vrijdagtoernooi wordt er in 2 poules van 4 teams gespeeld.
De nummers 1 van de poule plaatsen zich voor de finale.

•

Bij de jeugd zijn er 2 poules van 4 teams per leeftijdscategorie.

•

Alle wedstrijden duren 10 minuten. Bij de finalewedstrijden zal bij gelijke stand direct
strafschoppen genomen worden. Hierbij valt de beslissing volgens het volgende punt.

•

Bij niet opkomen, of wanneer een team 5 minuten na het vastgestelde tijdstip van aanvang
niet tot spelen gereed is, heeft dit team met 5-0 verloren.

•

Eindigen teams gelijk in de poule, dan beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo ook gelijk, dan
gaan de teams door met de meest gescoorde doelpunten. Is dit echter ook gelijk, dan wordt
er een beslissing verkregen d.m.v. het nemen van strafschoppen. Er moet door 5
verschillende spelers een strafschop worden genomen. Is er hierna nog geen beslissing
gevallen, dan volgt het om en om nemen van strafschoppen, totdat een winnaar bekend is.

•

Door deelname aan dit toernooi verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.

•

De toernooileiding behoudt het recht dit reglement aan te passen en te herzien indien, naar
haar oordeel, de omstandigheden dit vereisen.

•
•

De wedstrijden worden centraal geleid vanuit het wedstrijdsecretariaat.
In alle gevallen waarin dit reglement NIET voorziet, beslist de organisatie/
toernooileiding (ZEL)

•

Je aanmelding wordt door ZEL bevestigd na ontvangst van het volledig ingevulde en
getekende inschrijfformulier (mocht het toernooi inmiddels zijn volgeboekt of kan het
onverhoopt geen doorgang vinden, dan wordt dit z.s.m. gemeld.
Teams zijn verplicht tijdens het toernooi voetbalkleding te dragen die per team duidelijk
verschilt met de kleding van de tegenstander. Indien nodig kan de organisatie hesjes
verstrekken.
Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie (ZEL) aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid.
De organisatie (ZEL) heeft het recht beeldmateriaal (foto’s, videos, film) van het evenement
openbaar te (laten) maken en te verveelvoudigen.
Ieder lid van een teamdient zich te houden aan het door de organisatie (ZEL) vast te stellen
speelschema en aan alle spelregels, overige richtlijnen en aanwijzingen die door de
organisatie worden gegeven voor een goed en ordentelijk verloop van het evenement.
De organisatie (ZEL) heeft het recht NAW-gegevens van deelnemers te gebruiken voor
commerciële doeleinden. Indien dit niet gewenst is, dient dit voorafgaand aan het
evenement schriftelijk te worden aangegeven.
De contactpersoon en overige teamleden geven door het tekenen van de algemene
voorwaarden een gezamenlijke goedkeuring v.w.b. de algemene voorwaarden van het ZEL
Beachsoccer-toernooi en zijn tevens verplicht deze na te leven. De contactpersoon
verplicht zich hierbij alle afzonderlijke teamleden op de hoogte te stellen van bovenstaande
algemene voorwaarden.
Inschrijving geschiedt onder voorbehoud van de door Gemeente Etten-Leur te verlenen
noodzakelijke vergunningen.
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