VROUWENKAMPIOENSCHAP
Dit is een primeur in België! Een vrouwen Beach Soccer kampioenschap, het zal worden verdeeld in
drie toernooien en een finale. Alle informatie over het kampioenschap zal u per e-mail worden toegestuurd zodra uw registratie is gevalideerd.
BETALING TIJDENS HET KAMPIOENSCHAP
- Fifa spelrecht
- de wedstrijden worden gespeeld in 2 x 12 aaneengesloten, met uitzondering van de halve finales en
de finales, die in real time worden gespeeld
GROEPFASE
1st = 7pts
2e = 5pts
3de = 2pt
4e = 1pt
TWEEDE RONDE VAN HET TOERNOOI
Verliezer in kwartaal = 1 extra pts
4e van het toernooi = 3 pnt extra
3de van het toernooi = 4 extra punten
2de van het toernooi = 6 pt. extra
1ste van het toernooi = 10 pt. extra
Als er 8e finales zijn, heeft de verliezer in 8e 1 pnt en de verliezer in kwart heeft 2 pnt.
VESTIGING IN DE LAATSTE FASE (PLAY-OFF)
- Fifa spelrecht
- 3x12 real-time wedstrijden
- verdeling van de punten :
overwinning = 3pts
overwinning na overwerk = 2pts
overwinning bij de TAB = 1pts
nederlaag = 0pts
- bij het verlaten van de groepen, wordt het toernooi een direct eliminatietoernooi.
REGISTRATIEKOSTEN :
Voor dit eerste jaar is er geen inschrijfgeld voor vrouwenteams, maar we dekken geen verzekering
voor vrouwelijke spelers.
TEAMS + SPELERS
- Een lijst van maximaal 25 spelers zal worden ingevuld en verzonden via het registratieformulier op
de website van de Dunes City Tour. Deze lijst moet een week voor de eerste ronde worden ingevuld. Wees voorzichtig, deze lijst kan niet langer gewijzigd worden, zelfs niet als er geen 25 spelers
bij betrokken zijn. De enige uitzondering is in het geval van een ernstige blessure: drie arbeidsongeschiktheidstoernooien, en blijft van toepassing voor één speler per team.
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- Voor wat betreft de deelname aan de laatste fase, moet de speler die aan de laatste fase wenst deel
te nemen 8 wedstrijden hebben gespeeld tijdens het kampioenschap (zonder de beker), dezelfde regel met betrekking tot buitenlanders die een team mag meenemen van een andere competitie. Voor
buitenlandse teams worden twee personen met de Belgische nationaliteit belast in hun startlijst.
- Om aan het kampioenschap deel te nemen, moet een team over twee sets uitrusting beschikken,
bij voorkeur twee verschillende kleuren. Als de scheidsrechter van mening is dat de twee teams te
gelijkaardig van kleur zijn, mogen er chasubles worden opgelegd aan het ene of het andere team.
- Een wedstrijdformulier moet aan de scheidsrechter worden overhandigd voor de aftrap. Het moet
worden vastgesteld als het volgende model: 8 spelers + 2 keepers of 9 spelers + 1 keeper. Let op, alle
spelers moeten hun identiteitskaart aan de scheidsrechter tonen op hetzelfde moment als het blad.
BOETES / VASTE PRIJS / GESCHIL
Voor dit eerste jaar is er geen boete voor spelers. Er kunnen echter schorsingen zijn, afhankelijk van
de houding.
- Als het team driemaal een verbeurdverklaring afgeeft, wordt het uit het toernooi verwijderd.
- Na 3 gele kaarten wordt de speler automatisch geschorst.
- Per rode kaart die na 2 geeltjes wordt ontvangen, wordt de speler na de uitsluiting geschorst.
- Door een rode kaart die rechtstreeks van de speler wordt ontvangen, wordt de speler na de uitsluiting of zelfs meer wedstrijden geschorst, afhankelijk van de beslissing van de scheidsrechter en de
commissie.
- Als de geschorste speler deelneemt aan de wedstrijd waaraan ze niet zou mogen deelnemen, wordt
ze voor de rest van het toernooi geschorst, dan verliest de ploeg de wedstrijd met 5-0 verbeurd.
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www.dunescitytour.be

