Reglement HV Leudal toernooi 2018,
Overnachten op terrein.


Overnachten is alleen mogelijk na aanmelding (vooraf op inschrijfformulier), registratie
en betaling van de overnachtingkosten en de borg vooraf.



De borg bedraagt € 50,- per kampeerplek bij inschrijving t/m 10 personen. Vanaf 11
personen bedraagt deze € 100,-.



Bij een kampeerplek waarbij in 1 tent 10 of meer personen verblijven dient een goed
functionerende brandblusser aanwezig te zijn.



Bij vertrek dient de kampeerplaats schoon achter gelaten te worden. Voor vertrek dient
men dit te melden bij de organisatie. Deze controleert of de plaats schoon is, en dus de
borg teruggestort wordt.



Bij ernstige vervuiling na vertrek kan uitsluiting van toernooi volgen voor
daaropvolgende edities.



Iedere kampeerplek ontvangt een registratienummer, welk duidelijk zichtbaar bevestigt
dient te worden.



Ten allen tijde moet er een vrije doorgang zijn en blijven voor hulpdiensten.



Afval dient in de aanwezige containers gestort te worden.



Muziek moet na 23:00 uur uit. Muziek tijdens toernooi moet onder niveau
omroepinstallatie zijn, mededelingen moeten ten allen tijde hoorbaar zijn.



Het is niet toegestaan om met glas en glazen flessen op de speelvelden te komen.



Aggregaten zijn enkel toegestaan met een maximale capaciteit van 2000 Watt,
Geluidsvermogen niveau op 7 m 72 dB max., maximaal 1 aggregaat per kampeerplek.
Bij twijfel over waardes ligt bewijslast bij deelnemer. Goed functionerende brandblusser
dient tevens aanwezig te zijn.



Open vuur is ten strengste verboden op terrein.



Bij gebruik van Barbecue dienen veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen. Bij
iedere barbecue dient een goed functionerende brandblusser aanwezig te zijn. De
barbecue mag geen schroeiplekken veroorzaken op het gras. Borg wordt ingehouden
indien schroeiplekken ontstaan. De gebruiker blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor
gebruik van barbecue. Goed functioneerde brandblusser dient aanwezig te zijn!



Het is niet toegestaan de barbecue aan te hebben tijdens wedstrijden.
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Kamperen is alleen toegestaan onder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene.



Kampeerterrein wordt vanaf vrijdag 11:00 uur geopend.



Men dient gebruik te maken van de aanwezige toiletten.



Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan, legitimatie is verplicht, gedurende
gehele toernooi werken wij met polsbandjes. Alleen degene die een polsbandje hebben
mogen alcohol nuttigen, dit geldt voor volledige terrein.



Het is uiteraard niet toegestaan om deze polsbandjes aan anderen door te geven.



Alcoholhoudende dranken mogen alleen op kampeerplekken en in feesttent genuttigd
worden. Bij drugsgebruik en/of overmatig drankgebruik wordt overgegaan tot
verwijdering van terrein.



Veroorzaakte schade / vernielingen zullen verhaald worden op de desbetreffende
perso(o)n(en), vernieler kan van terrein verwijderd worden.



Bij calamiteiten dient men de aanwijzigingen van beveiliging / organisatie op te volgen.



Overtreding van de reglementen kan tot gevolg hebben dat men onherroepelijk van het
kampeerterrein verwijderd wordt.



Handbalvereniging LimMid erkent geen aansprakelijkheid bij schade en / of diefstal van
persoonlijke eigendommen.



Daar waar reglement niet in voorziet dient contact te worden opgenomen met de
organisatie.
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Algemeen toernooi reglement 2018


De Handbalwedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het Nederlands
Handbal Verbond (N.H.V.).



Alle teams dienen zich bij aankomst aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat.



Elke vereniging, team of speler/speelster neemt deel op eigen risico in de breedste zin
van het woord. De organisatie neemt geen enkele verantwoording ten aanzien van
verwondingen cq. ongevallen. EHBO post is aanwezig.



Begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal door wedstrijdsecretariaat gegeven.



Teams worden verzocht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld
klaar te staan.



Beslissingen van scheidsrechter zijn bindend. Protesten zijn daarom niet mogelijk.



Spelen op schoenen met noppen is niet toegestaan, evenals het gebruik van Hars.



In gevallen waarin reglementen niet voorzien of onduidelijkheden zijn beslist het
wedstrijdsecretariaat cq. de toernooicommissie.



Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan, legitimatie is verplicht. Gedurende
gehele toernooi werken wij met polsbandjes. Alleen degene die een polsbandje hebben
mogen alcohol nuttigen.



Het is uiteraard niet toegestaan om deze polsbandjes aan anderen door te geven.



Alcoholhoudende dranken mogen alleen op kampeerplekken en in feesttent genuttigd
worden. Bij drugsgebruik en/of overmatig drankgebruik wordt overgegaan tot
verwijdering van terrein.



Afval dient in de aanwezige containers gestort te worden.



Het is niet toegestaan om met glas / glazen flessen op de speelvelden te komen.



Handbalvereninging LimMid erkent geen aansprakelijkheid bij schade en / of diefstal van
persoonlijke eigendommen.



Veroorzaakte schade / vernielingen zullen verhaald worden op de desbetreffende
perso(o)n(en), vernieler kan van terrein verwijderd worden.



Bij calamiteiten dient men de aanwijzigingen van beveiliging / organisatie op te volgen.
Leden van organisatie zijn herkenbaar aan speciale T-shirts.



Daar waar reglement niet in voorziet dient contact te worden opgenomen met de
organisatie of secretariaat, s’-nachts de beveiliging.
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