
Reglement inschrijving teams ICC-toernooi 2015 
 

 De sluitingsdatum voor definitieve inschrijving van een team voor het toernooi 2015 is  
31 januari 2015 en is bindend voor de gewenste deelname van een team aan het toernooi. 

 Van een team dienen op die sluitingsdatum tenminste 12 spelers, een teambegeleider en een 
scheidsrechter voor elk van de drie toernooidagen te zijn opgegeven via de website 
(www.icctoernooi.nl  en vervolgens de link 'inschrijving teamleden' boven in de linkerbalk). Dat 
kunt u ieder teamlid zelf laten doen of centraal. 

 Op de sluitingsdatum van inschrijving dient tevens het totale inschrijfgeld van € 445,= te zijn 
bijgeschreven op de rekeningnummer NL59INGB0006315695 t.n.v. Stichting Interregionale 
Challenge Cup (ICC). 

 Indien de gevraagde gegevens en/of betaling op sluitingsdatum niet zijn verstrekt, dan zal het 
team niet worden ingeschreven voor het toernooi en vervangen worden door een team van 
een vereniging op de reservelijst. Dit reserveteam krijgt één week de tijd om spelers en 
begeleider in te schrijven en de betaling te doen. 

 Van een speler en teambegeleider dienen tenminste per deelnemer de volgende persoonlijke 
gegevens worden ingevoerd in Lisa: (wilt u eerst de manager invoeren zodat we contact kunnen 

onderhouden bij eventuele vragen of fouten) 

o Voornaam 
o Achternaam 
o Geboortedatum 
o Telefoonnummer (liefst mobiel) 
o E-mailadres 
o Naam vereniging (Let op: Zorg dat iedereen de clubnaam op dezelfde wijze invoert. Voorbeeld 

liever Amsterdam dan AH&BC of Nijmegen i.p.v. NMHC) 

o Functie in het team (speler/keeper/coach/trainer/manager) 
o Rugnummer (let op: uniek rugnummer per speler voor het gehele toernooi) 

o Aantal keren deelname 
LET OP: Onze database is, op grond van privacybescherming, geschoond dus u moet opnieuw 
opgeven ook als u vorig jaar al hebt meegedaan. 

 Overige door het systeem gevraagde verplichte gegevens kunnen worden weggelaten en het 
betreffende veld met een x of een nul gevuld. 

 De verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze database en zijn alleen toegankelijk voor 
de organisatie. Na afloop van het toernooi zullen de gegevens weer worden geschoond. 

 Vanuit de database zullen alle deelnemers persoonlijk regelmatig via e-mail over allerlei zaken 
worden geïnformeerd. Daarom dus eigen gegevens en geen collectieve teamgegevens. 

 Per team kunnen voor het gehele toernooi maximaal 20 spelers worden aangemeld. Hiervan 
mogen er per wedstrijddag maximaal 16 en 3 begeleiders worden ingezet. 

 Spelers hebben maximaal de C-leeftijd en zijn spelend lid van de club van het deelnemende 
team en als zodanig ingeschreven bij de KNHB. 

 Bij aankomst op de wedstrijdlocatie wordt aan de wedstrijdtafel gemeld welke (maximaal 16) 
spelers die toernooidag voor het team actief zullen zijn. 

 Iedere speler dient, i.v.m. registratie van doelpunten , beste speler en kaarten e.d. gebruik te 
maken van één en hetzelfde uniek rugnummer tijdens het gehele toernooi. 

 Eventuele reservespelers worden zoveel mogelijk direct met het team aangemeld voor de 
sluitingsdatum. 

 Extra spelers ( tot het hierboven genoemde maximaal van 20 per team) kunnen tot uiterlijk 4 
dagen vóór aanvang van een bepaalde toernooidag worden aangemeld door ze in te voeren 
via het inschrijfformulier op de website. (2x donderdag voor 24.00 uur, 1x zondag voor 24.00 
uur) 

 Inschrijving van een nieuwe speler op een toernooidag aan de wedstrijdtafel is NIET meer 
mogelijk i.v.m. het gebruik van gedigitaliseerde systemen. 

 Voor de verzorging van de lunch e.d., op basis van het inschrijfgeld, wordt uitgegaan van een 
team van 14 spelers en twee begeleiders. Extra lunches kunnen wel/niet worden geregeld 
afhankelijk van de mogelijkheden die de gastvereniging biedt. 

 Waar in dit reglement sprake is van speler(s) wordt natuurlijk ook speelster(s) bedoeld. 


