
Toernooi reglement Pinkstertoernooi HVZ 2019 

 

 

Zowel de organisatie van het Pinkster Toernooi als hockeyclub HVZ zijn niet verantwoordelijk en/ of 

aansprakelijk voor zaken welke buiten het terrein van HVZ plaatsvinden.  

Zowel de organisatie van het Pinkstertoernooi als hockeyclub HVZ zijn niet aansprakelijk voor 

vermissing en- of diefstal.  

Iedere deelnemer krijgt aan het begin van het toernooi een polsbandje uitgereikt. Hierbij wordt er 

onderscheid gemaakt in kleur tussen begeleiding en deelnemers. De polsbandjes moeten ten alle 

tijden zichtbaar gedragen worden. Personen zonder polsbandje worden van het terrein verwijderd.  

Het zelf meebrengen van alcoholische dranken is verboden. Meegebrachte alcoholische drank wordt 

door de toernooileiding in beslag genomen. Er wordt geen alcoholische drank geschonken aan 

personen onder de 18 jaar.  

Op het gehele terrein is het verboden om open vuur zoals barbecues, gasbranders etc. te gebruiken.  

Alle kosten van vernielingen welke worden aangericht zullen op de dader(s) worden verhaald. Het is 

verboden glaswerk mee op het kampeer terrein te nemen.  

Op vrijdag na 00.00 uur en op zaterdag na 02.00 uur is het verboden om buiten het clubhuis muziek 

te draaien.  

De teambegeleiders moeten gedurende het hele toernooi aanwezig zijn bij het team. Dus ook tijdens 

de avond en nacht. Per team moet er worden gezorgd voor minimaal 2 begeleiders, met een 

minimum van 21 jaar.  

De toernooileiding is gemachtigd personen die de bijzondere bepalingen niet naleven van het terrein 

te (laten) verwijderen. De borg van €50,00 euro zal pas worden terug gegeven na netjes opleveren 

van het tentenkamp.  

Opleveren en in ontvangst nemen van de borg is pas mogelijk na het spelen van de laatste wedstrijd 

op zondag.  

Er wordt streng gekeken naar het naleven van de hockeyregels, het laten meespelen van begeleiding 

is verboden. Van de teams wordt verwacht, dat zij gedurende de wedstrijd allemaal spelen in 

hetzelfde tenue, uiteraard met uitzondering van de keeper. 


