Enkele belangrijke regels
- Laat geen waardevolle spullen, zoals geld of telefoons achter in de kleedkamer. Geef ze af aan je
leider.
- Laat de kleedlokalen opgeruimd achter. Na jullie team komen er weer andere teams in en die
willen niet graag in jullie rommel zitten.
- De spelers horen van hun trainer of leider wanneer ze moeten spelen. Heb je vlak voor het begin
van het toernooi nog niets gehoord, vraag het dan je trainer of leider.
- Deelnemers aan het toernooi kunnen weer tegen een speciale prijs (5 euro) gaan zwemmen in
het prachtige zwembad of naar het tropisch bos van Omnium. Kaartjes zijn te koop op het
secretariaat van het toernooi.
- In het restaurant is voor 5 euro een speciaal zaalvoetbalmenu te koop. Dit bestaat uit frites,
sausje, snack (frikandel, kroket, kipkorn of kaassoufflé) en een beker Cola, Fanta of Sprite.
- Zin in oliebollen? Tijdens het zaalvoetbaltoernooi zijn er huisgemaakte oliebollen te koop!
- We proberen elke dag een verzorger te hebben op het secretariaat; die is er voor behandeling
van blessures, niet om spelers in te tapen. Als het niet anders kan, kun je het hem of haar wel
vragen, maar dan zul je zelf de tape mee moeten nemen.
- Bij een blessure is het niet nodig, dat het hele team het secretariaat binnen komt.
- Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Het is zeker niet de bedoeling, dat er een
protesterend team in zijn geheel het secretariaat komt binnen rollen. Als er vragen zijn, is de
trainer of leider daar uiteraard welkom.
- Tijdens de wedstrijden mogen spelers, die op dat moment niet moeten spelen niet met een bal
bezig zijn in de hallen; dat is gevaarlijk. Ook in de centrale hal, in de gangen en in de kleedkamers
mag niet met een bal gespeeld worden. Laat die bal dus maar thuis. Wie toch loopt te ballen en
wordt betrapt is de bal (voorlopig) kwijt.
- Spelers mogen niet in de turnhal, grenzend aan hal 1, komen, tenzij ze een bal op moeten
halen. Spelers, die in de springbak (blokkenbak) in de turnhal komen, tenzij ze er een bal uit
moeten halen, kunnen die dag van verdere deelname aan het toernooi worden uitgesloten .
Er is tegenwoordig camerabewaking aanwezig!
- Tijdens het toernooi wordt twee keer per dag een verloting gehouden om de kosten te
bestrijden. We hopen, dat u meedoet als u er bent en loten koopt.
- Het toernooi is recreatief. Er wordt uiteraard een eindstand opgemaakt, maar er zijn geen
prijzen, zoals bekers enz. te winnen.
- De toegang tot het toernooi is gratis. We hopen dat velen een kijkje komen nemen. Iedereen is
van harte welkom!
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