DE BELGIAN CUP
De Belgian Cup is een gelegenheid voor teams om elkaar te ontmoeten en te strijden voor het grote
nationale kampioenschap. De winnaar van deze beker wordt gekozen om deel te nemen aan de
kwalificatie van de Eurowinnaarsuitdaging.
Het zal worden georganiseerd in de vorm van toernooien, de pools zullen willekeurig worden getrokken
zodra de inschrijvingen zijn gesloten. Een e-mail zal naar uw contactpersoon worden gestuurd met het
overzicht van de zwembaden en de wedstrijdschema’s.
De wedstrijden vinden waarschijnlijk plaats vanaf vrijdagavond.
VOORSCHRIFTEN VOOR HET SNIJDEN
- FIFA Gaming Law (te downloaden van onze website).
- de wedstrijden zijn in 3x12 minuten aaneengesloten, met uitzondering van de halve finale en de
finale, die in real time zullen plaatsvinden.
- bij het verlaten van de zwembaden, 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.
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 het snijden 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.
- Om deel te nemen aan de Belgian Cup, moet een team beschikken over twee sets van uitrusting, bij
voorkeur twee zeer 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.
1

- 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).
- Met betrekking tot de vertragingen voor een wedstrijd, het team heeft 15 minuten te komen dan is
het verbeurd + 25 euro boete.
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.

2

www.dunescitytour.be

