Reglement Cambuur Culture Cup 2017
Algemeen
1. De Cambuur Culture Cup 2017 wordt georganiseerd door Supportersclub Cambuur Culture en
staat onder leiding van de toernooicommissie.
2. Het programma voor het toernooi wordt door de toernooicommissie vastgesteld en
gepubliceerd op de website van Supportersclub Cambuur Culture, te weten
www.cambuurculture.nl.
3. De toernooicommissie is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot
het toernooi, als ook voor alle opmerkingen, protesten en klachten. De toernooicommissie
zal geen klachten accepteren aangaande beslissingen door de arbitrage.
4. Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf een verzekering af te sluiten
tegen ziekten en ongevallen tijdens hun verblijf in Nederland.
5. Deelnemers mogen geen alcohol en/of drugs nuttigen/gebruiken tijdens het toernooi. Indien
een speler wordt betrapt op alcohol- en/of drugsgebruik, wordt de desbetreffende speler
van het veld gestuurd en zal worden uitgesloten van de verdere deelname aan het toernooi.
Inschrijving
6. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per deelnemend team en dient te zijn voldaan uiterlijk 5 juni
2017.
7. Voor aanvang van het toernooi dient ieder team bij de toernooicommissie een lijst in te
leveren. Op deze lijst staat de teamnaam en de namen van elke speler. Mochten de shirts
nummers bevatten, dienen deze op de lijst vermeld te worden. Ieder team dient te bestaan
uit minimaal 7 en maximaal 10 personen. Tevens dient ieder team te zorgen voor een eigen
tenue.
8. Het toernooi staat open voor spelers die zijn geboren voor 17 juni 2001.
Wedstrijdprogramma en verloop
9. Afhankelijk van het aantal aangemelde teams wordt een wedstrijdschema gemaakt. Teams
worden in een poule ingedeeld en spelen ieder 1 keer tegen elkaar in de poule. De nummers
1 en 2 uit de poules plaatsen zich voor de finales.
10. De wedstrijden en finales duren 15 minuten. Indien een wedstrijd na de groepsfase eindigt in
een gelijkspel dan wordt deze beslist middels het nemen van strafschoppen. Alleen de finale
kent bij een gelijke stand een verlenging van 5 minuten. Indien noodzakelijk vinden na afloop
van de verlenging strafschoppen plaats.
11. Voor het begin van iedere wedstrijd wordt er getost: de winnaar kiest een speelhelft, het
andere team trapt af.
12. Er wordt gespeeld volgens het FIFA/UEFA-reglement. Alle wedstrijdreglementen voldoen aan
het reglement van de International Football Association Board (IFAB)
Slotbepalingen
13. Bij eventuele vragen met betrekking tot het toernooi kan contact worden opgenomen met
de toernooiorganisatie, e-mailadres: activiteiten@sccambuurculture.nl

