2019 STRANDVOETBAL REGLEMENT EN REGELS VOOR HET
STRANDVOETBAL KAMPIOENSCHAP
Elke ronde vindt plaats in de vorm van toernooien om punten te verdienen voor het eindklassement, 4
ronden + finale op het programma. Aan het einde van de 4 rondes, de eerste 8 zullen zich kwalificeren
voor de finale, de punten zullen worden gedeeld door twee voor deze laatste fase, die de vorm zal
aannemen van een play-off met 2 groepen. De gekwalificeerde kampioen voor de groepen van de
Eurowinnaars beker en de vice-kampioen zal kunnen deelnemen aan de Eurowinnaarsuitdaging.
BETALING TIJDENS HET KAMPIOENSCHAP
- Fa spelrecht
- de wedstrijden worden gespeeld in 3 x 12 doorlopend, met uitzondering van de halve finales en de
finales, die in real time worden gespeeld
PHASE GROUPE
1ste = 7pts
2e = 5pts
3de = 2pts
4eme = 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 )
- Fa 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
Elk team zal 125 euro moeten betalen om deel te nemen aan deze beker.
Dit bedrag is inclusief spelersverzekering en toernooikosten. Alle teams zijn verplicht dit bedrag
een week voor de beker te betalen. Als een team zijn inschrijfgeld niet betaalt, zal het team worden
verbeurd verklaard.
Rekeningnummer : BE06 3101 1938 1938 1222 met in communicatie: naam van de club + naam van de
verantwoordelijke persoon.
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TEAM + 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.
- 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
- Een team dat een wedstrijd verliest, krijgt een boete van 25 euro, te betalen voor het begin van de
volgende ronde. In geval van een tweede verbeurdverklaring wordt deze boete verdubbeld (50 euro)
en als het team een derde verbeurdverklaring afgeeft, zal het uit het toernooi worden verwijderd
en zal het deze boete voor het volgende jaar moeten betalen als het wil deelnemen aan het
kampioenschap 2020.
- Per ontvangen gele kaart wordt een boete van 2 euro opgelegd aan het team van de speler, na 3 gele
kaarten wordt de speler automatisch geschorst.
- Per rode kaart ontvangen na 2 geel, zal de boete 4 euro bedragen en zal de speler geschorst worden
voor de wedstrijd na de uitsluiting.
- Per rode kaart die rechtstreeks wordt ontvangen, zal de boete 15 euro bedragen en zal de speler
worden geschorst voor de wedstrijd na de uitsluiting of zelfs meer wedstrijden, afhankelijk van de
beslissing van de scheidsrechter en de commissie.
- Indien de geschorste speler deelneemt aan de wedstrijd waaraan hij geacht wordt niet deel te
nemen, wordt hij voor de rest van het toernooi geschorst, verliest de ploeg de wedstrijd met een 5-0
verbeurdverklaring en wordt een boete van 20 euro opgelegd.
- Als een team niet komt opdagen voor een ronde waarin het werd geregistreerd, krijgt het een boete
van 125 euro om het kampioenschap voort te zetten.
- Als een team dat zich kwalificeert voor de laatste fase niet weet hoe het aan de laatste fase deel te
nemen, zal een boete van 100 euro worden opgelegd (te betalen voor het volgende kampioenschap).
- Indien een team dat zich kwalificeert voor de laatste fase niet komt opdagen voor de wedstrijd, zal
een boete van 150 euro worden opgelegd (te betalen voor het volgende kampioenschap).
- Als we rekening houden met de vertragingen voor een wedstrijd, heeft het team nog 15 minuten te
gaan, dan heeft het team een boete van + 25 euro verbeurd + 25 euro.
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DEZE BOETES MOETEN VOOR DE VOLGENDE RONDE WORDEN BETAALD.
Rekeningnummer : BE06 3101 1938 1222
In communicatie : naam van de speler team + team
Let op: Totdat deze boetes betaald zijn, zal de speler niet deelnemen aan een enkele wedstrijd en als
deze boetes nog steeds niet betaald zijn voor de volgende ronde, zal het team uitgesloten worden van
het kampioenschap.
UITVOERING VAN DE LAATSTE FASE
GROEP A
1st
3de
5de
7e
GROEP B
2e
4e
6e
8e
DE EERSTE 2 VAN ELKE GROEP ZULLEN DEELNEMEN AAN DE HALVE FINALE
1A - 2B
1B - 2A
Dan komt er een kleine finale: verliezer - verliezer
FINALE : winnaar - winnaar
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www.dunescitytour.be

