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Reglement Summer Spirit CB Toernooi 2022 

 

✓ Er wordt gespeeld volgens het spelreglement. Het spelreglement wordt bij aankomst uitgereikt aan de begeleiders 
van de teams.  

✓ Deelnemers van het toernooi zijn in de leeftijdscategorie van de B- en/of C-jeugd volgens de richtlijnen van de KNHB.  
✓ Deelnemende teams spelen in de 2de, 3de 4de of 5de klasse. 
✓ Ieder team neemt minimaal 2 eigen begeleiders mee. Begeleiders van het toernooi zijn 21 jaar of ouder en dienen als 

aanspreekpunt richting het te begeleiden team. 
✓ Begeleiders overnachten samen met het te begeleiden team op het daarvoor bestemde kampeerterrein.  
✓ Deelnemers nemen hun tent(en) mee. 
✓ Het toernooi heeft een vriendschappelijk karakter. Sportiviteit is daarom een eerste vereiste voor een geslaagd 

toernooi. 
✓ Puntentelling: Gewonnen: 3 punten; Gelijk: 1 punt; Verloren: 0 punten.  
✓ In geval van een gelijk aantal punten is het doelsaldo doorslaggevend. 
✓ Elk team speelt in uniforme “wedstrijd” kleding. 
✓ Dragen teams dezelfde kleur shirts, dan moet het ‘uitspelende’ team zorgen voor een afwijkende kleur. De 

wedstrijdleiding kan hesjes ter beschikking stellen.  
✓ Elke team speelt met keeper. 
✓ Alle deelnemers dienen zich op een respectvolle manier te gedragen;  

- In de omgang met andere deelnemers en organisatie.  

- Schoon achterlaten van gebruikte ruimtes/terreinen. 

- Zorgvuldig omgaan met materialen en voorzieningen in en rondom het terrein van het toernooi. 
✓ Het gebruik en de verkoop van zowel soft- als harddrugs is verboden; bij constatering hiervan zal de drugs worden 

ingenomen en indien daartoe aanleiding bestaat de politie worden ingeschakeld.  
✓ Op het toernooi wordt in geen enkel geval alcoholhoudende dranken geschonken en/of genuttigd ongeacht de 

leeftijd van de betrokkenen. 
✓ De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen en/of beschadigingen 

van  persoonlijke eigendommen van de deelnemers. 
✓ In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie   
✓ Het niet naleven van de hierboven gestelde regels kan, evenals ander ongewenst gedrag, leiden tot ontzegging van 

verdere deelname aan het toernooi.  
 

 


