SUSA Student Beach Games 2018

Reglement beachfrisbee
1. Beachfrisbee betreft een Open Toernooi. Het Evenementenreglement 2017 van SSN is hierop
niet van toepassing. Dit toernooi is toegankelijk voor iedereen.
2. Het inschrijfgeld voor deelname aan open toernooi is €120,- per team. De voorwaarden voor
het terugvorderen van inschrijfgeld staan beschreven in het Algemeen Reglement SUSA
Student Beach Games.
3. Er wordt gespeeld in poules, afhankelijk van het aantal deelnemers. In de voorronde wordt er
gespeeld in een poulesysteem, welke afhankelijk is van het aantal aanmeldingen. Na deze
voorrondes volgt er een knock-out fase.
4. De indeling van de poules in de voorrondes geschiedt middels een loting.
5. Elk team bestaat uit minimaal zeven en maximaal 14 spelers, waarvan er altijd minimaal 2
dames per team in het veld moeten staan. Er wordt gespeeld in teams van vijf tegen vijf.
6. De grootte van het speelveld is 75x25 meter, waarbij de eindzones 15 meter lang zijn. Het
middenstuk is 45 meter lang.
7. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar
te zijn. Indien een team niet aanwezig is op het aangegeven tijdstip, wordt de wedstrijd
verloren verklaard. De uitslag is dan 15-0 in het voordeel van het aanwezige team.
8. Er wordt een wedstrijd gespeeld tot 13 punten. Er is een pauze na de eerste helft, die plaats
vindt nadat een team 7 punten heeft gescoord.
9. De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat het eerst 13 punten scoort.
10. Wanneer er wordt gescoord en het hierop geen rust of einde wedstrijd is, gaat de wedstrijd
onmiddellijk door. De teams wisselen van eindzone en het team dat heeft gescoord wordt
vervolgens de verdedigende partij.
11. Winst van de wedstrijd levert drie punten op. Verlies levert geen punten op.
12. Indien in een poule teams eindigen met een gelijk aantal punten, dan beslist het onderlinge
resultaat. Kan op deze manier geen beslissing bereikt worden, dan beslist het aantal
gewonnen sets.
13. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen
van de WFDF van kracht.
14. In alle gevallen behoudt de organisatie van de SUSA Student Beach Games zich het recht
voor om een bindende beslissing te nemen.

