
 

 
 
 
 
 
 

 

REGULERING 2021 
EDITIE: NEDERLANDS  



                                                                                   

 2 

 

REGULERING 2021 

 

 

ORGANISATOREN  
 
CONFEDERATIE VAN NOORD-AMERIKAANSE, MIDDEN-AMERIKAANSE EN 
CARIBISCHE VOETBALBONDEN (Concacaf) 
 
Voorzitter:    Victor Montagliani 
Secretaris-generaal: Philippe Moggio 
 

Adres:    161 NW 6th Street, Suite #1100 
  Miami,  F lorid a 331 36  

VS 
 
 
Telefoonnr.:   +1 305 704 3232 
 
Website:   www.Concacaf.com    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.concacaf.com/


                                                                                   

 3 

 

REGULERING 2021 

 

 

 
INHOUDSOPGAVE 
   

ALGEMENE BEPALINGEN .............................................................................................. 5 

1. NAAM VAN DE COMPETITIE ............................................................................. 5 

2. SCHEMA ............................................................................................................ 6 

3. Concacaf .......................................................................................................... 6 

4. DEELNEMENDE CLUBS ..................................................................................... 7 

5. TOEGANG TOT DE COMPETITIE ................................................................... 13 

6. SPELREGELS ................................................................................................... 15 

COMPETITIE ................................................................................................................. 15 

7. TERUGTREKKING, NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN EN ONDERBROKEN 
WEDSTRIJDEN ............................................................................................................. 15 

8. VERVANGINGEN ............................................................................................ 18 

9. GESCHIKTHEID VAN SPELERS ........................................................................ 18 

10. SPELERSLIJSTEN ............................................................................................. 19 

11. STARTLIJST EN INVALLERS OP DE BANK ....................................................... 20 

12. OPZET EN STRUCTUUR VAN DE COMPETITIE ............................................... 21 

13. LOCATIES, AFTRAPTIJDEN EN TRAININGSSESSIES ....................................... 24 

14. DATA, AANKOMSTEN OP DE LOCATIES EN OFFICIËLE TEAMHOTELS ........ 26 

15. STADIONINFRASTRUCTUUR EN APPARATUUR ............................................. 26 

16. TEAM UITRUSTING .......................................................................................... 29 

17. VOETBALLEN .................................................................................................. 33 

18. KAARTVERKOOP ............................................................................................ 33 

19. BOKAAL, PRIJZEN EN MEDAILLES .................................................................. 34 

20. SCHEIDSRECHTERSZAKEN............................................................................. 34 

DISCIPLINAIRE ZAKEN .................................................................................................. 35 

21. DISCIPLINAIRE COMMISSIE ............................................................................ 35 

22. Concacaf-BEROEPSCOMMISSIE ................................................................... 37 

23. PROTESTEN .................................................................................................... 38 

24. DISCIPLINAIRE PROCEDURE........................................................................... 39 



                                                                                   

 4 

 

REGULERING 2021 

 

 

25. DISCIPLINAIR BELEID ...................................................................................... 40 

26. FINANCIËLE VOORWAARDEN ....................................................................... 43 

27. MEDISCH/DOPING ......................................................................................... 44 

28. MARKETINGRECHTEN EN -VERPLICHTINGEN .............................................. 46 

29. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ........................................................ 49 

LAATSTE VOORWAARDEN ......................................................................................... 49 

30. AANSPRAKELIJKHEID ..................................................................................... 49 

31. SPECIALE OMSTANDIGHEDEN ...................................................................... 49 

32. ZAKEN DIE NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE REGULERING EN OVERMACHT . 49 

33. TALEN ............................................................................................................. 49 

34. COPYRIGHT .................................................................................................... 50 

35. DISCLAIMER     ................................................................................................. 50 

36. HANDHAVING ................................................................................................. 50 

BIJLAGE 1 ..................................................................................................................... 51 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   

 5 

 

REGULERING 2021 

 

 

 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1. NAAM VAN DE COMPETITIE 
 

1.1 De officiële naam van de competitie is de Concacaf Caribbean Club Shield 
(hierna: de competitie). Concacaf kan, naar eigen goeddunken, de officiële 
naam van de competitie wijzigen en een titel- of presenterende sponsor 
toevoegen in de officiële naam en de officiële merktekens. De competitie 
wordt ieder jaar gespeeld. 

 
1.2 De competitie is een officieel evenement van de Confederatie van Noord-

Amerikaanse, Midden-Amerikaanse en Caribische Voetbalbonden 
(Concacaf). 

 
1.3 De competitie bestaat uit vier (4) rondes:  

 
1.3.1 Groepsfase 

 
1.3.2 Halve finales  

 
1.3.3 Finale en wedstrijd om de 3e plaats  

 
1.3.4 Concacaf League plaatsingswedstrijd (indien van toepassing) 

 
1.3.5 Bij referentie aan de vier (4) fases - hierna: De                  
competitie.  

 
1.4 Concacaf nationale bonden (hierna: bonden) kunnen een bepaald aantal 

clubs aanmelden voor de competitie in overeenstemming met het 
kwalificatieproces zoals gedefinieerd door Concacaf voor elke bond of regio 
(zoals het geval is in de Caribische regio). 

 
1.5 Concacaf is de enige eigenaar van de competitie en van alle rechten die 

voortvloeien uit de competitie, en heeft het exclusieve recht om de competitie 
te organiseren, controleren en beheren. Deze rechten bevatten, onder andere, 
alle financiële rechten, audiovisuele-, radio-, reproductie- en 
verspreidingsrechten, multimediarechten, marketing, sponsor- en 
promotionele rechten, immateriële rechten als emblemen en rechten die 
voortvloeien uit copyrights. Alle rechten met betrekking tot de competitie die 
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niet specifiek door deze reglementen aan een deelnemende club of nationale 
bond worden toegewezen, zijn eigendom van Concacaf. 
 

1.6 Het reglement voor de competitie (hierna genoemd: reglement) reguleert de 
rechten, plichten en verantwoordelijkheden van alle deelnemers aan de 
competitie. Het reglement, de Concacaf-statuten en alle andere Concacaf-
regels, reglementen, circulaires, richtlijnen en beslissingen die van kracht zijn, 
zijn van toepassing en bindend voor alle nationale bonden, officials, spelers en 
hun respectievelijke clubs en alle personen die betrokken zijn bij de 
voorbereiding, de organisatie en het houden van de competitie. 

 
 

2. SCHEMA  
 

Groepsfase:     23-27 april 2021 
Halve finales:     30 april 2021 
Finale / wedstrijd 3e plaats   2 mei 2021 
  

3. Concacaf 
 

3.1 De verantwoordelijkheden van Concacaf zijn, onder meer, maar niet beperkt 
tot:  

 

3.1.1 De competitie organiseren 

3.1.2 Toezicht houden op de algemene voorbereidingen, beslissen over het 
competitieformat, lotingen en groepsvorming; 

3.1.3 Het wedstrijdschema en de starttijden goedkeuren; 

3.1.4 Inspecteren en goedkeuren van locaties; 

3.1.5 Selectie van de teamhotels; 

3.1.6 Wedstrijdofficials aanstellen; 

3.1.7 Het betalen van alle accommodatie en maaltijden van wedstrijdofficials; 

3.1.8 Beslissen welke laboratoria dopinganalyses uitvoeren; 

3.1.9 Beslissen welke wedstrijden worden onderworpen aan dopingtests; 
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3.1.10   Het informeren van de tuchtcommissie over elke overtreding van 
toepasselijke regelgeving voor gepaste actie; 

3.1.11   Vervanging van clubs die zich uit de competitie hebben teruggetrokken 
en op welke basis een dergelijke vervanging kan plaatsvinden; 

3.1.12   Beslechting van gevallen van overmacht; 

3.1.13   Omgaan met enig aspect van de wedstrijd dat niet onder de 
verantwoordelijkheid van enige andere instantie valt onder de 
voorwaarden van dit Reglement of de Concacaf Statuten; 

3.1.14   Selectie van de officiële wedstrijdbal en het voorgeschreven technische 
materiaal; 

 
3.1.15   Het organiseren en coördineren van de ceremonie na de wedstrijd, 

onmiddellijk na de laatste wedstrijd in de laatste ronde. 
 

 
3.2 De beslissingen genomen door Concacaf zijn definitief en bindend en kunnen 

niet worden aangevochten.  
 

3.3 Concacaf kan deze regulering van tijd tot tijd wijzigen, om zich, waar van 
toepassing, te houden aan de wetgeving van een specifiek rechtsgebied. De 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van alle partijen hieronder is 
onderhevig aan de naleving van plaatselijke wetgeving, reguleringen, 
verordeningen en andere regels vastgesteld door de bevoegde autoriteiten 
van de toepasbare rechtsgebieden. 

 
4. DEELNEMENDE CLUBS 
 

4.1 Elke deelnemende club is tijdens de gehele competitie verantwoordelijk voor:  
 

4.1.1 het gedrag van alle spelers, coaches, managers, officials, 
mediafunctionarissen, vertegenwoordigers en gasten van de 
delegatie (hierna: teamdelegatieleden), en elke persoon die 
verplichtingen heeft namens deze nationale bond gedurende de 
competitie; 
 

4.1.2 zorgen voor een adequate verzekering voor alle delegatieleden van 
de ploeg en andere personen die namens de ploeg taken uitvoeren, 
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waarmee alle risico's worden gedekt, inclusief maar niet beperkt tot 
letsel, ongelukken, ziekte en reizen op grond van de relevant regels en 
regulering;  

 
4.1.3 het leveren van alle gevraagde informatie en/of documentatie aan 

Concacaf binnen de vastgelegde deadlines.  Deelnemende clubs die 
er niet in slagen om Concacaf alle gevraagde informatie en/of 
documentatie binnen de vastgelegde deadlines te leveren, krijgen 
een boete van drieduizend dollar (3.000 USD), behalve bij 
onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht zoals 
vastgesteld door het algemeen secretariaat van Concacaf.  De boete 
wordt bij elke herhaling van de overtreding verhoogd met 50%; 

 
4.1.4 het aanvragen van visa binnen de vereiste periode zoals vastgesteld 

door de diplomatieke missies van de te bezoeken landen, indien 
noodzakelijk;  

 
4.1.5 het bijwonen van persconferenties en andere officiële media-

activiteiten die worden georganiseerd door Concacaf en in 
overeenstemming met de instructies;  

 
4.1.6 het bijwonen van de verplichte wedstrijdcoördinatiebespreking 

(Match Coordination Meeting, MCM), op de vooraf aangewezen tijd 
en locatie; 

 
4.1.7 het toestaan van het gebruik van hun merktekens door Concacaf 

voor de promotie van de competitie en het toestaan van de 
sponsoren van het evenement om de merktekens alleen in een 
collectieve vorm te gebruiken, met als enige doel het promoten van 
de competitie, zoals vermeld in het reglement;  

 
4.1.8 samenwerken met en ondersteunen van Concacaf met promoties 

en activering van toernooisponsoren zoals vermeld in het reglement.  
 

4.2 Elke gastclub/bond (hierna: gastheer) is tijdens de gehele competitie 
verantwoordelijk voor:  

 
4.2.1     het verstrekken van twee (2) stadions die voldoen aan de criteria 

bepaald door Concacaf;  
 

4.2.2     het garanderen dat het stadion twee dagen voor de wedstrijddag 
voor de groepsfase en halve finales en twee dagen voor de 
wedstrijddag voor de finale volledig beschikbaar is voor het 
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alleengebruik van personeel en officials van Concacaf om controles 
uit te voeren, borden op te hangen en enige andere redelijke 
activiteiten zoals verzocht te verrichten. Er mogen gedurende deze 
tijd geen andere activiteiten gehouden worden die geen betrekking 
hebben op de competitie;  

 
4.2.3     verstrekken van toegang tot ten minste één (1) trainingsveld per 

groep van vier (4) teams dat vergelijkbaar is in omvang en soort 
oppervlak voor gebruik op WD-1, indien het stadion niet beschikbaar 
is wegens weersomstandigheden; 

 
4.2.4     verzorgen van lokaal transport van de aangestelde delegatieleden 

van Concacaf en scheidsrechters, vanaf aankomst tot vertrek, voor 
alle officiële gelegenheden;  

 
4.2.5 verzorgen van lokale hotelkamers (inclusief ontbijt en internet) voor 

de aangestelde scheidsrechters;  
 

4.2.6 reserveren en verzorgen van de noodzakelijke ruimtes en/of 
materiaal voor de aankomstbespreking van het team (Team Arrival 
Meeting, TAM) en MCM;  

 
4.2.7 aanleveren van alle lokale informatie die redelijkerwijs verzocht kan 

worden door de bezoekende tegenstanders, in overeenstemming 
met het door Concacaf bepaalde schema;  

 
4.2.8 De volgende hoeveelheden water en isotone dranken verstrekken: 

 
-  drie dozen met 24 bidons van elk 20 oz op oefendagen en 
wedstrijddagen; 
- twee dozen met 24 isotone flessen van elk 20 oz op oefendagen 
en wedstrijddagen; 
 

4.2.9 verkrijgen van een verzekeringspolis voor de trainingsvelden;  
 

4.2.10 verzekeren dat de politie-escorte (behalve wanneer 
overeengekomen dat dit niet nodig is voor Concacaf) georganiseerd 
wordt en op tijd is voor alle officiële bewegingen;  

 
4.2.11 voorzien in een contactpersoon voor het team die verantwoordelijk 

en beschikbaar is voor ieder bezoekende team tijdens hun verblijf en 
die:  
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4.2.11.1 de taal van het team spreekt;  

 
4.2.11.2 het team ontmoet bij aankomst op de luchthaven en  

                    hen vergezelt naar training(en) en de wedstrijd(en);  
 

4.2.11.3 het team ondersteunt met speciale verzoeken zoals  
               het regelen van speciale menu's; 
 

4.2.11.4 regelen van het vervoer naar en van de 
  MCM voor de delegatie van het team; 

 
4.2.11.5 ervoor zorgen dat de kleedkamer van het team  

schoon- en klaargemaakt wordt volgens de vereiste 
voorwaarden zoals omschreven in Concacaf;  
 

4.2.11.6 bevestigen van de stoelen voor de   
VIP’s van het team zoals omschreven;  
 

4.2.11.7 voldoet aan redelijke verzoeken voor de kleedkamer 
op  
                    wedstrijddagen van de bezoekende club of Concacaf.  

 
4.2.12 verstrekken van de toegewezen wedstrijdtickets niet later dan een 

dag vóór de wedstrijddag;  
 

4.2.13 handhaving van de openbare orde en veiligheid in het stadion in 
samenwerking met de betreffende autoriteiten;  
 

4.2.14 regelen van een aparte, veilige sectie voor de supporters van de 
bezoekende club;  
 

4.2.15 ondernemen en regelen van adequate verzekeringsdekking met 
betrekking tot het stadion waarin de wedstrijden worden gehouden 
en het toevoegen van Concacaf en de marketingonderdelen van de 
competitie als “extra verzekerde” partij aan de polis, en Concacaf 
voorzien van een kopie van de polis voorafgaand aan de eerste 
wedstrijd van de club in de competitie;  
 

4.2.16 regelen van een kantoor binnen het (de) stadion(s) met een 
toepassingsgerichte draadloze internetverbinding voor 
wedstrijdofficials;  
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4.2.17 regelen van minimaal tien ballenkinderen voor iedere wedstrijd, die 
minimaal 14 jaar oud zijn;  
 

4.2.18 voor de laatste wedstrijd van de competitie, het assisteren van en 
coördineren met Concacaf om de presentatie van de trofeeën op het 
veld direct na de wedstrijd te laten plaatsvinden;  

 
4.2.19 alle kosten dekken die betrekking hebben op sectie 4.2.   

 
4.3 Elke deelnemende club is tijdens de gehele competitie verantwoordelijk voor:  

 
4.3.1 ten minste 48 uur vóór de aftrap van hun eerste wedstrijd in de 

competitie in de gaststad arriveren voor het uitvoeren van de 
uniform- en spelercontroles alsmede voor het vervullen van hun 
mediaverplichtingen (indien van toepassing);  
 

4.3.2 eigen internationaal en lokaal vervoer regelen en alle kosten betalen 
die moeten worden gemaakt voor het aanvragen van visa;  

 
4.3.3 luchthavenbelastingen, wasserijkosten en fooien betalen zoals 

gebruikelijk is;  
 

4.3.4 een mobiele telefoon hebben waarmee oproepen kunnen worden 
gedaan en ontvangen in het buitenland;  

 
4.3.5 tijdig een redelijk verzoek indienen om leiding, informatie en hulp bij 

de gastheer; 
 

4.3.6 de gastheer niet later dan één week vóór de wedstrijd informeren 
over de reis- en verblijfsplannen en speciale verzoeken;  

 
4.3.7 de gastheer informeren over speciale verzoeken, zoals een 

trainingsveld, transportbenodigdheden, drankjes voor de training, 
enz., niet later dan een week voorafgaand aan de wedstrijd;  

 
4.3.8 de gastheer informeren over het verwachte aantal supporters dat de 

wedstrijd zal bezoeken en, indien dat bekend is, over eventuele 
problematische supporters die de wedstrijd mogelijk willen bezoeken 
of die toegang tot het stadion willen;  

 
4.3.9 reizen met minimaal 18 spelers uit het goedgekeurde rooster van 20 

spelers voor iedere wedstrijd;  
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4.3.10 voldoen aan alle kosten die betrekking hebben op sectie 4.3, tenzij 
anders is afgesproken met de gastheer en Concacaf.  

 
4.4 Clubs en hun spelers en functionarissen die deelnemen aan de competitie 

beloven om volledig te voldoen aan en te respecteren:  
 

4.4.1 de spelregels en de principes van Fair Play;  
 

4.4.2 de Concacaf-statuten en alle Concacaf-reglementen, regels, codes, 
protocollen, circulaires, richtlijnen en beslissingen (inclusief deze 
reglementen);  

 
4.4.3 alle beslissingen en richtlijnen van het Concacaf-bestuur; 

 
4.4.4 de ethische disciplinaire code van FIFA en de gedragscode van 

Concacaf;  
 
4.4.5 de reglementen voor dopingcontrole van FIFA;  

 
4.4.6 alle Concacaf-protocollen tijdens wedstrijden en volledige 

medewerking verlenen aan de uitvoering hiervan (bv. het Concacaf-
protocol voor racistische incidenten tijdens wedstrijden); 

 
4.4.7 alle Concacaf-bepalingen voor antiwedstrijdmanipulatie en 

antidiscriminatie;  
 

4.4.8 alle Concacaf-marketing- en mediavereisten, zoals aangegeven in 
de Concacaf-media- en marketingbepalingen;  

 
4.4.9 alle vereisten aangaande tenues en uitrusting zoals vastgelegd in 

sectie 16 van deze reglementen;  
 

4.4.10 voorafgaand aan de start van de competitie, de statistieken, foto's 
van spelers, stadioninformatie (inclusief luchtfoto's) en alle 
aanvullende informatie zoals verzocht aanleveren aan Concacaf, 
om te helpen bij de promotie van de competitie;  

 
4.4.11 verantwoordelijkheid te dragen voor het opstellen van enkel spelers 

die daarvoor in aanmerking komen. Als dit niet in acht wordt 
genomen, zal dit consequenties hebben zoals omschreven in de van 
toepassing zijnde reglementen.  

 
4.5 Clubs ondernemen alle noodzakelijke acties om ervoor te zorgen dat hun 
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spelers en functionarissen gebonden zijn aan de hiervoor genoemde statuten, 
reglementen, regels, codes, protocollen, circulaires, richtlijnen, beslissingen, 
bepalingen en vereisten, en deze ook na te leven.  

 
4.6 Geen illegaal, immoreel of onethisch gedrag te vertonen dat de integriteit en 

reputatie van voetbal beschadigt, of kan beschadigen, en altijd volledig samen 
te werken met Concacaf bij het voorkomen, onderzoeken en bestraffen van 
dergelijk gedrag.  

 
4.7 Alle clubs die zijn ingeschreven voor de competitie mogen niet (direct of 

indirect) in het openbaar, in gedrukte media en/of door middel van 
elektronische media naar haar team refereren als inferieur. 

 
5. TOEGANG TOT DE COMPETITIE 
 

5.1 De specifieke vereisten voor deelname voor iedere nationale bond of regionale 
kwalificerende competitie wordt afgesproken tussen Concacaf en de 
betreffende bond.  

 
5.2 In het geval van onenigheid bij het vaststellen of toepassen van de vereisten 

voor deelname, bepaalt Concacaf naar eigen goeddunken de criteria en past 
deze toe.  

 
5.3 In principe hebben clubs het recht om via hun nationale bond deel te nemen 

aan de competitie door:  
 

5.3.1 Fair play en sportieve verdienste; 
 
5.3.2 naleving van de regionale clublicentievereisten van hun nationale bond; 

 
5.3.3 gezonde financiële situatie bij hun nationale bond en Concacaf;  

 
5.3.4 juiste indiening van deelnamevereisten; 

 
5.3.5 in het geval van onenigheid bij het vaststellen van de vereisten voor 

deelname, bepaalt Concacaf naar eigen goeddunken de criteria en 
past deze toe. 

 
5.3.6 Gekwalificeerde clubs moeten insturen:  
 

5.3.6.1 De ondertekende deelnameovereenkomst (verstuurd via 
hun nationale bond) voor de door Concacaf 
gespecificeerde datum. Vanaf dat moment zijn zij officieel 
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geregistreerd voor de competitie.  
 
5.3.6.2 Alle andere vereiste documenten voor de door Concacaf 

gespecificeerde datums.  
 

5.3.7 Door deelname aan de competitie gaat elke club ermee akkoord:  
 

5.3.7.1 om tot hun eliminatie in de competitie te spelen;  
 

5.3.7.2 om ervoor te zorgen dat het schema van hun nationale 
competitie niet in strijd is met de competitiedatums en -
tijden zoals bepaald en goedgekeurd door de 
confederatie; 
 

5.3.7.3 om hun sterkste team in te zetten tijdens de competitie;  
 

5.3.7.4 om alle geplande wedstrijden te spelen op de datums en 
tijden zoals bepaald door Concacaf en zoals uiteengezet 
in overeenstemming met dit reglement;  

 
5.3.7.5 om Concacaf te voorzien van alle vereiste zaken zoals 

gedefinieerd in dit reglement; 
 

5.3.7.6 om alle noodzakelijke maatregelen te treffen voor 
spelers, officials en medewerkers om zich te binden en te 
voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, reglementen, 
regels, codes, protocollen, richtlijnen en besluiten, 
waaronder maar niet beperkt tot alle disciplinaire en 
beroepsregels en procedures, alle antidopingeisen, alle 
bepalingen voor antiwedstrijdmanipulatie en antiracisme 
en alle marketing- en mediavereisten; 

 
5.3.7.7 om geen illegaal, immoreel of onethisch gedrag te 

vertonen dat de integriteit en reputatie van het voetbal 
beschadigt, of kan beschadigen, en altijd volledig samen 
te werken met Concacaf bij het voorkomen, 
onderzoeken en bestraffen van dergelijk gedrag; 

 
5.3.7.8 dat de club zelf, maar ook de spelers, officials en 

medewerkers de jurisdictie van het Arbitragehof voor de 
Sport (Court of Arbitration for Sport, CAS) erkennen, 
zoals gedefinieerd in de statuten van Concacaf en de 
FIFA. 
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5.3.8 De kampioen van de competitie verkrijgt niet automatisch toegang 

tot de volgende editie van de competitie.  
 
 
6. SPELREGELS  
 

6.1 Alle wedstrijden worden overeenkomstig de spelregels gespeeld die gelden op 
het moment dat de competitie wordt gespeeld en zoals deze zijn ingevoerd 
door de International Football Association Board, ofwel de spelregelcommissie 
van de FIFA. In het geval van afwijkingen in de interpretatie van de spelregels, 
zal de Engelstalige versie gezaghebbend zijn. 
 

6.2 Elke wedstrijd duurt 90 minuten, bestaande uit twee perioden van 45 minuten, 
met een rust van 15 minuten.  

 
COMPETITIE 
 
7. TERUGTREKKING, NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN EN ONDERBROKEN 

WEDSTRIJDEN  
 

7.1 Als een nationale bond niet op de juiste manier een daarvoor in aanmerking 
komende club opgeeft voor de competitie, of die club niet kan voldoen aan de 
vastgestelde criteria in deze regulering (wordt gezien als ‘niet-plaatsing’), dan 
zal Concacaf naar eigen goeddunken beslissen over de juiste actie met 
betrekking tot de open plaats(en) in de competitie. Hetzelfde is van 
toepassing in gevallen waarbij een nationale bond en/of een club geen goede 
reputatie heeft bij Concacaf of een club geen goede reputatie heeft bij de 
nationale bond. Deze beslissing kan omvatten: 
 

7.1.1 het aanleveren van (een) alternatieve club(s) door de betreffende 
bond(en);  
 

7.1.2 het aanleveren van een alternatieve club door de andere bond(en);  
 

7.1.3 het leeg laten van de open plaats en een ‘vrijloting’ geven aan hun 
tegenstander(s).  

7.2 Zodra zij de competitie zijn aangegaan, moeten deelnemende clubs voldoen 
aan alle verplichtingen, inclusief het deelnemen aan alle wedstrijden. Het niet 
deelnemen aan een wedstrijd kan door Concacaf naar eigen goeddunken 
worden gezien als terugtrekking uit het evenement. Een terugtrekking kan 
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serieuze impact hebben op de integriteit van het evenement en als zodanig zijn 
de onderstaande straffen van toepassing, behalve in geval van overmacht of 
onvoorziene omstandigheden die door Concacaf als acceptabel worden 
geacht. 

7.3 De volgende boetes zijn van toepassing in het geval van terugtrekking van een 
club:  

 
7.3.1 Na het ondertekenen van de deelname-overeenkomst, tot een week 

voor de loting: is een boete van 5.000 USD van toepassing.  
 
7.3.2 Vanaf de eerste week voor de loting tot de eerste wedstrijd van de 

competitie: is een boete van 7.500 USD van toepassing. 
 

7.3.3 Op ieder moment tijdens de competitie: een boete van 10.000 USD. 
 

7.4 Niet spelen of afronden van een specifieke wedstrijd ontslaat een team niet van 
de verplichting om in andere wedstrijden te spelen zoals gepland in de 
competitie. Alle gevallen worden beoordeeld door de Concacaf Disciplinaire 
commissie (hierna: Disciplinaire commissie) voor mogelijke sancties en/of 
boetes. 

 
7.5 Behalve in gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden die 

acceptabel worden geacht door Concacaf, kan een club die zich terugtrekt in 
enige fase van de competitie: 

 
7.5.1 worden opgedragen om tegenstander(s) en/of Concacaf 

schadeloos te stellen voor alle kosten die al zijn gemaakt 
vanwege de voorgestelde deelname of niet-deelname aan de 
competitie; 

 
7.5.2 worden vereist compensatie voor schade of verlies, die 

voortvloeit uit de terugtrekking, te betalen; 
 

7.5.3 worden gediskwalificeerd voor deelname aan de volgende 
twee edities van de competitie; 

 
7.5.4 worden verwezen naar de Disciplinaire commissie voor 

aanvullende sancties. 
 

7.6 De bond van elk gestraft team is verantwoordelijk voor het waarborgen dat 
de voorgeschreven sancties worden uitgevoerd en nageleefd. 
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7.7 Er kan geen beroep worden aangetekend tegen deze beslissingen.  
 

7.8 Als een wedstrijd, in verband met overmacht of andere incidenten, zoals maar 
niet beperkt tot wanneer het veld niet goed is om op te spelen, 
weersomstandigheden, storingen aan de lichtmasten, etc., niet op tijd kan 
beginnen of door de scheidsrechter gestopt wordt voor het einde van de 
reguliere tijd, moet de volgende procedure in acht worden genomen: 

 
7.8.1 De wedstrijd moet eerst minimaal 30 minuten worden 

uitgesteld, behalve wanneer de scheidsrechter beslist dat er 
eerder begonnen kan worden, voordat er besloten kan worden 
om de wedstrijd te verzetten; 

 
7.8.2 Naar goeddunken van de scheidsrechter is nog een uitstel van 

maximaal 30 minuten toegestaan, als naar mening van de 
scheidsrechter door deze extra uitsteltijd de wedstrijd zou 
kunnen beginnen; 

 
7.8.3 Anders, aan het einde van deze tweede periode van 30 

minuten, moet de scheidsrechter de wedstrijd als afgelast 
verklaren; 

 
7.8.4 In het geval van een afgelaste wedstrijd beslist Concacaf 

binnen twee uur na de beslissing van de scheidsrechter om de 
wedstrijd te annuleren, of om een nieuwe wedstrijddatum te 
kiezen (met inachtneming van sportieve en organisatorische 
overwegingen), of dat er een andere actie en beslissing nodig 
is om verder te gaan met de competitie. Alle disciplinaire 
sancties die voortvloeien uit de afgelaste wedstrijd blijven van 
kracht. 

 
7.8.5 Als de wedstrijd wordt gestopt en deze niet verder kan, in 

verband met bovengenoemde redenen, wordt deze gezien als 
opgegeven. Het spel gaat de volgende dag verder vanaf waar 
het gestopt was en wordt afgespeeld. Als het de volgende dag 
om dezelfde redenen nog steeds onmogelijk is om de wedstrijd 
uit te spelen, zal Concacaf bepalen hoe en wanneer de 
wedstrijd wordt afgerond.  
 

7.9 De volgende principes zijn van toepassing op de hervatting van de wedstrijd: 
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7.9.1 de wedstrijd wordt voortgezet met dezelfde spelers op het veld 
en beschikbare invallers als toen de wedstrijd aanvankelijk 
werd afgelast; 

 
7.9.2 er mogen geen extra invallers worden toegevoegd aan de lijst 

met spelers op de startlijst; 
 

7.9.3 de ploegen mogen alleen het aantal invallers in het veld 
brengen als waar het nog recht op had voor de afgelasting; 

 
7.9.4 spelers die van het veld zijn gestuurd tijdens de afgelaste 

wedstrijd mogen niet worden vervangen;  
 

7.9.5 alle sancties die voor de afgelasting van de wedstrijd zijn 
opgelegd blijven geldig voor de rest van de wedstrijd; 

 
7.9.6 de aanvangstijd, datum (voor de volgende dag aangekondigd) 

en de locatie worden bepaald door Concacaf in overleg met de 
deelnemende clubs; 

 
7.9.7 alle zaken waar verdere beslissingen over genomen moeten 

worden, worden afgehandeld door Concacaf. 
 
8. VERVANGINGEN  

 
8.1 Indien een club zich terugtrekt of wordt uitgesloten van de competitie, beslist 

het Concacaf-bestuur of de betreffende club door een andere club wordt 
vervangen. 

 
9. GESCHIKTHEID VAN SPELERS  

 
9.1 Een speler die geselecteerd wordt om zijn club in de competitie te 

vertegenwoordigen, moet voldoen aan alle statutaire vereisten van Concacaf 
voor de geschiktheid van spelers.  
 

9.2 Protesten aangaande spelers die wel of niet aanmerking komen worden 
afgehandeld door de Disciplinaire commissie van Concacaf, in navolging van 
de FIFA Disciplinaire Code en zodra deze van kracht wordt, de Concacaf 
Disciplinaire Code. 

 
9.3 De club zal verantwoordelijkheid dragen voor het opstellen van enkel spelers 

die daarvoor in aanmerking komen. Indien dit niet wordt gedaan, kan dit leiden 
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tot de consequenties zoals beschreven in de FIFA Disciplinaire code en zodra 
deze van kracht zijn, de Concacaf Disciplinaire code. 

 
9.4 Indien Concacaf van mening is dat de geschiktheid van een speler ter discussie 

staat, behoudt Concacaf zich het recht voor om een dergelijke speler aan te 
merken als niet in aanmerking komend voor deelname aan enig onderdeel van 
de competitie, tenzij de geschiktheidsstatus van de speler door Concacaf kan 
worden bevestigd in navolging van toepasselijke regulering.  

 
9.5 Elk team dat een niet-gerechtigde speler in het veld brengt zal hierdoor 

automatisch de wedstrijd verliezen. Als de uitslag van de wedstrijd een 
overwinning was voor de club die de niet-gerechtigde speler in heeft gezet, 
krijgt de tegenstander drie punten gebaseerd op een score van 3-0, of hoger 
afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd. Dit incident wordt doorverwezen 
naar de Disciplinaire commissie voor verdere beoordeling. 

 
10. SPELERSLIJSTEN 

 
10.1 Competitieschema  
 

10.1.1 Clubs moeten hun schema van 30 spelers uiterlijk 14 dagen 
voor de start van de competitie aanleveren bij Concacaf. Deze 
lijst is bindend en dient de namen van ten minste 18 spelers en 
niet meer dan 30 spelers te vermelden. 
 

10.1.2 Als het schema niet het maximale aantal van 30 spelers bevat, 
mogen extra spelers worden toegevoegd op voorwaarde dat 
het maximale aantal van 30 niet wordt overschreden. 
 

10.1.3 Clubs moeten hun definitieve wedstrijdschema met 20 spelers 
(minimaal 18) geselecteerd uit hun goedgekeurde 
competitieschema van 30 spelers indienen bij Concacaf vóór 
de datum gespecificeerd op de Administratieve Vereisten 
Circulaire van de Competitie. 
 

10.1.4 Een speler die al geregistreerd is door een club kan niet van het 
schema worden verwijderd, ongeacht de reden. 
 

10.1.5 Clubs moeten ten minste drie keepers registreren op hun 
schema met 30 spelers en daarvan moeten er minimaal twee 
(2) op het schema met 18 spelers staan. 
 

10.1.6 Als beide geregistreerde keepers last hebben van langdurig 
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letsel of ziekte, mag de club de betreffende keeper op ieder 
moment van de competitie vervangen door een keeper op het 
schema met 30 spelers. Een blessure of ziekte wordt gezien als 
langdurig als de keeper meer dan 35 dagen uitgeschakeld is. Er 
moet een medisch rapport worden gestuurd naar Concacaf 
met daarin de details omtrent de blessure van de keeper, 
alvorens een vervangende speler, van het schema met 30 
spelers, wordt toegestaan als vervanging. 
 

10.1.7 Alle schema's moeten worden goedgekeurd door de federatie 
van de club voordat deze naar Concacaf worden gestuurd. 

 
10.2 Zodra een speler tijd op het veld voor een club in de competitie heeft gehad, 

mag die speler niet worden geregistreerd bij een andere club gedurende 
dezelfde editie van de competitie. 

 
10.3 Alle spelers moeten geregistreerd zijn bij de club en de betreffende federatie 

en bevoegd zijn om in iedere leaguewedstrijd van het huidige speelseizoen te 
spelen volgens de FIFA transferdeadlines in elk land. 
 

10.4 Alle deelnemende spelers moeten een legaal en geldig, door de overheid 
uitgegeven identificatiemiddel hebben, met daarop een foto en volledige 
details omtrent de geboortedatum (dag, maand en jaar). 

 
11. STARTLIJST EN INVALLERS OP DE BANK  
 

11.1 Een speler die is ingeschreven op het schema van een team volgens sectie 10.1, 
en die speelt in een officiële wedstrijd, kan niet geregistreerd zijn voor een club 
in dezelfde editie van de competitie waaraan zij deelnemen. 

 
11.2 Bij aankomst op de locatie en niet later dan 90 minuten voor iedere wedstrijd 

moet een vertegenwoordiger van elk team hun startlijst, geselecteerd vanaf 
het eerder ingediende schema van 20 spelers, indienen bij de algemene 
coördinator of een andere geautoriseerde official van Concacaf, en moet deze 
de bovengenoemde identificatiedocumentatie hebben ter verificatie, indien 
nodig. Iedere speler zonder de relevante documentatie kan onbevoegd zijn te 
spelen. 

 
11.3 Als een startende speler een serieuze blessure oploopt of zo ziek is dat hij niet 

langer kan spelen, mag hij voorafgaand aan het pre-wedstrijdprotocol worden 
vervangen zonder boete door een gerechtigde en niet-gestrafte 
reservespeler, maar moet hij worden vermeld op de startlijst als geblesseerd en 
mag hij de wedstrijd niet spelen.  
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11.4 Een maximumaantal van zeven (7) vervangende spelers en vijf (5) clubofficials 

zijn toegestaan op de reservebank. De clubofficials moeten met naam en 
functie vermeld staan op het officiële formulier dat Concacaf voorafgaand aan 
de wedstrijd levert. Let op: een geschorste speler of official mag niet op de 
reservebank plaatsnemen. 

12. OPZET EN STRUCTUUR VAN DE COMPETITIE 
 
 
12.1 De competitie bestaat uit vier (4) rondes: 

 
12.1.1 Groepsfase 
 
12.1.2 Halve finales  

 
12.1.3 Finale en wedstrijd om de 3e plaats 

 
12.1.4 Concacaf League plaatsingswedstrijd (indien van toepassing)  

 
12.2 Teams spelen in een round robin-systeem binnen hun groep, waarbij ze 

eenmaal tegen elke tegenstander spelen. Iedere groepswinnaar gaat door 
naar de halve finaleronde.  
 

12.3 Teams ontvangen drie (3) punten voor iedere wedstrijd die ze winnen en één 
(1) punt voor een gelijkspel en nul (0) punten voor een verlies. Teams worden 
gerangschikt binnen de groep volgens de volgende criteria: 

12.3.1 het hoogste aantal punten verdiend in de groepswedstrijden; 
12.3.2 het doelsaldo in alle groepswedstrijden; 
12.3.3 het hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle groepswedstrijden. 
12.3.4 Als twee (2) of meer teams gelijk eindigen op basis van de 

bovenstaande drie criteria, zal de plaats in de stand als volgt worden 
bepaald:  

12.3.4.1 hoger aantal punten in de wedstrijden tussen de teams 
met hetzelfde aantal punten; 

12.3.4.2 hoger doelsaldo in wedstrijden tussen de ploegen met 
hetzelfde aantal punten (indien meer dan twee ploegen 
op punten gelijk eindigen); 

12.3.4.3 hoger aantal doelpunten in de wedstrijden tussen de 
ploegen met hetzelfde aantal punten (indien meer dan 
twee ploegen op punten gelijk eindigen); 

12.3.4.4 Het laagste aantal punten op basis van het aantal gele en 
rode kaarten tijdens alle wedstrijden wordt op de 
volgende manier opgeteld: 
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- eerste gele kaart: +1 punt 
- tweede gele kaart/indirecte rode kaart: +3 punten 
- directe rode kaart: +4 punten 
- gele kaart en directe rode kaart: +5 punten 
- Loting 

 
12.4 De loting wordt als volgt uitgevoerd:  

 
Met een dubbelblindsysteem waarbij gebruikt gemaakt wordt van twee 
potten. Pot 1, de “Team-Pot”, bevat ballen met de namen van ieder van 
de 14 deelnemende clubs. Pot 2, de “Groep-Pot” bevat 14  ballen met de 
positie binnen de vier respectieve groepen. 
De loting gaat van start door het selecteren van de blauwe bal die de 
federatie van de gastclub van pot 1 representeert en de respectieve 
blauwe bal uit pot 2 met positie A1. Deze selectie wijst de federatie van de 
gastclub aan als het hoofd van groep A. Wanneer dit is bevestigd, gaat het 
proces verder door het trekken van een clubteam-bal uit pot 1, gevolgd 
door een groepspositie-bal uit pot 2.  Dit proces bepaalt de groep en 
positie voor ieder overblijvend team willekeurig. Dit proces wordt constant 
herhaald tot alle deelnemende clubteams zijn toegewezen aan hun 
respectieve groepen en alle posities in groep A, B, C en D gevuld hebben.  
 

12.5 Vorm  
 
12.5.1 De groepen worden als volgt verdeeld: 

- Groepen A en B bestaan elk uit 4 teams 
- Groepen C en D bestaan elk uit 3 teams 
 

12.5.2 De winnaars van elke groep gaan verder naar de halve finale (HF).  
 

• HF1: 1A vs 1B 
• HF2: 1C vs 1D 

 
12.5.3 De verliezers van iedere HF-serie spelen de wedstrijd om de 3e plaats 

om de teams op de 3e en 4e plaats vast te stellen  
 

• Wedstrijd om de 3e plaats: Verliezer HF1 vs verliezer HF2 
 

12.5.4 De winnaars van elke HF gaan verder naar de finale.  
 

• Finale: Winaar HF1 vs Winaar HF2 
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12.5.5 Concacaf League plaatsingswedstrijd (indien van toepassing) 

12.5.5.1 Indien de kampioen van de Caribbean Club Shield alle 
clublicentievereisten heeft vervuld, bepaald door het 
bevoegde nationale orgaan (nationale bond) en in 
naleving met de clublicentievereisten van Concacaf, en 
toestemming heeft ontvangen van de clublicentie-
administratie van Concacaf, komen zij in aanmerking om 
een enkele wedstrijd te spelen tegen het als 4e 
geplaatste team van het 2021 Flow Concacaf Caribbean 
Club kampioenschap. Deze wedstrijd vindt plaats op een 
door Concacaf te bepalen locatie. 

12.5.5.2 De winnaar van de Caribbean Club Shield kan enkel 
goedkeuring verkrijgen van de clublicentie-administratie 
van Concacaf als de nationale bond alle 
licentiebeslissingen bij de clublicentie-administratie voor 
de gecommuniceerde deadlines indient. 

12.5.5.3 De winnaar van de plaatsingswedstrijd zoals hierboven 
beschreven bezet de laatste Caribbean-positie voor de 
volgende editie van de Scotiabank Concacaf League. 

12.5.5.4 Als de kampioen van de Concacaf Caribbean Club Shield 
niet in staat is om te voldoen aan de bovengenoemde 
vereisten, vindt de Concacaf League plaatsingswedstrijd 
niet plaats.  

12.5.6 Finaleronde en Concacaf League plaatsingswedstrijd  

12.5.6.1 Voor de finale van de Caribbean Club Shield, indien de 
wedstrijd aan het einde van de reguliere tijd nog 
gelijkspel is, worden er twee periodes van 15-minuten 
extra tijd gespeeld. 

12.5.6.2 Als extra tijd vereist is, is er een pauze van vijf minuten aan 
het einde van de normale tijd en voor de start van de 
extra tijd. Als regel geldt dat de spelers tijdens deze 
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pauze van vijf minuten op het veld blijven, naar oordeel 
van de scheidsrechter. 

12.5.6.3 In de extra tijd is een vierde invaller toegestaan.  

12.5.6.4 Als de wedstrijd aan het einde van de extra speeltijd gelijk 
is, wordt de winnaar bepaald door het nemen van 
penalty's volgens de IFAB-spelregels.  

12.5.7 Gelijkspel-procedures voor halve finales en 3e plaats wedstrijd: 

12.5.7.1 Als de twee teams aan het einde van de reguliere 
speeltijd gelijk staan, wordt de winnaar bepaald door de 
strafschop procedure volgens de IFAB-spelregels. 

12.5.7.2 Als er extra tijd nodig is, is er een pauze van vijf minuten 
tussen het einde van de normale tijd en het begin van de 
extra tijd. In de regel blijven de spelers tijdens deze pauze 
van vijf minuten op het speelveld, ter beoordeling van de 
scheidsrechter. 

12.5.7.3 Een zesde vervanger wordt toegelaten in de verlenging. 

12.5.7.4 12.6.7.4 Als de wedstrijd aan het einde van de verlenging 
gelijk blijft, wordt de winnaar bepaald door middel van 
trappen vanaf de penaltystip volgens de IFAB-spelregels. 

 
13. LOCATIES, AFTRAPTIJDEN EN TRAININGSSESSIES  

 
13.1 De gastheer is verantwoordelijk voor de inspectie van de locatie(s) binnen hun 

grondgebied en die zullen worden gebruikt voor deze competitie. Deze 
inspectie moet uiterlijk 90 dagen voor de start van de competitie worden 
afgerond, met behulp van inspectieformulieren van Concacaf.  

 
13.2 Tenzij anders bepaald in dit reglement moeten de wedstrijden in de 

competitie worden gespeeld in een stadion dat voldoet aan alle vereisten en 
normen, zoals beschreven in dit reglement. De gastheer moet uiterlijk 60 
dagen voor de eerste wedstrijd garanderen dat hun stadion voldoet aan de 
eerdergenoemde vereisten en normen. 
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13.3 Verlichting  
 

13.3.1 Het veld moet voldoen aan de verlichtingsvereisten zoals 
vermeld in de Concacaf Stadion Richtlijnen 2020-2021. 
 

13.3.2 De verlichting moet 75 minuten voor de aftrap of voor 
zonsondergang, welke eerst komt, volledig aangaan. 
 

13.3.3 De clubs moeten zorgen dat de lichtinstallaties op het veld zijn 
onderhouden en moeten Concacaf voorzien van een geldig 
verlichtingscertificaat dat binnen de voorgaande 12 maanden 
is uitgegeven. Concacaf kan een onafhankelijke beoordeling 
van het verlichtingsniveau in de stadions uitvoeren en zal de 
club ruim op tijd informeren over de resultaten van dergelijke 
beoordelingen en over mogelijke aan te brengen correcties.   
 

13.3.4 Er moet een noodaggregaat aanwezig zijn die in het geval van 
een stroomstoring kan zorgen voor voldoende verlichting 
zodat de aanwezigen veilig kunnen vertrekken. 

 
13.3.5 Avondwedstrijden mogen alleen worden gespeeld op locaties 

waar de lichtinstallatie voldoet aan de minimale 
verlichtingsvereisten van de Concacaf, m.a.w. dat het volledige 
veld gelijkmatig wordt verlicht, met een verlichtingsniveau van 
ten minste 800 lux of zoals gespecificeerd per toernooi. Er dient 
eveneens een stroomgenerator aanwezig te zijn die, in het 
geval van het uitvallen van de stroom, ten minste twee derde 
van de hiervoor genoemde lichtintensiteit kan leveren voor het 
volledige veld. Concacaf heeft recht op het toekennen van 
uitzonderingen. 

 
13.4 Het oefenveld moet hetzelfde formaat hebben en van hetzelfde type zijn 

(kunstgras of natuurlijk gras) als het wedstrijdveld en is onderhevig aan 
goedkeuring door Concacaf. Het oefenveld wordt alleen gebruikt als de 
teams hun training(en) niet in het stadion kunnen houden in verband met 
slechte weersomstandigheden of wanneer zulke training, naar oordeel van 
de scheidsrechter, wedstrijdcommissaris of andere Concacaf-officials, 
ernstige schade kan toebrengen aan het speeloppervlak. 

 
13.5 Als de bezoekende clubs niet op het wedstrijdveld kunnen trainen, moet de 

gastheer de redenen waarom het veld niet beschikbaar is communiceren, 
het bezoekende team in staat stellen om rond het veld te lopen om gewend 
te raken aan het stadion en een veld van vergelijkbare kwaliteit en oppervlak 
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gratis ter beschikking stellen. 
 

13.6 Klokken in het stadion waarop de gespeelde tijd wordt getoond zijn 
toegestaan tijdens de wedstrijd, mits zij oplopen (van 0-45 in de eerste helft 
en 45-90 in de tweede helft) en gestopt worden aan het einde van de normale 
speeltijd van elke helft. 

 
14. DATA, AANKOMSTEN OP DE LOCATIES EN OFFICIËLE TEAMHOTELS  

 
14.1 Het stadion moet volledig beschikbaar worden gesteld aan Concacaf vanaf de 

dag vóór het begin van de competitie, voor controles, om borden te installeren, 
branding en om andere redelijke activiteiten te verrichten. Als een vervangend 
stadion wordt gebruikt, verzoekt Concacaf om een nalevingsbevestiging om te 
garanderen dat het beschikbaar is tijdens wedstrijddagen. 

 
15. STADIONINFRASTRUCTUUR EN APPARATUUR  
 

15.1 De gastheer is verantwoordelijk voor de garantie dat hun thuisstadions en hun 
faciliteiten voldoen aan de veiligheids- en beveiligingsnormen voor 
internationale wedstrijden, inclusief de personele bezetting van de locaties 
volgens het stadionreglement van de FIFA. De speelvelden, de uitrusting en 
faciliteiten moeten in topconditie zijn en voldoen aan de voorwaarden zoals 
omschreven in de spelregels en alle andere relevante reglementen. 

 
15.2 Concacaf voert stadioninspecties uit:  

 
15.2.1 als het noodzakelijk wordt geacht door Concacaf voorafgaand 

aan of tijdens de competitie; 
 

15.2.2 uiterlijk 45 dagen voorafgaand aan een wedstrijd in een ronde 
voor een stadion dat fungeert als vervanging van het 
thuisstadion, nadat de initiële inspecties al gedaan zijn; 

 
15.2.3 als een vervangend stadion moet worden gebruikt nadat de 

inspecties van het primaire stadion al zijn afgerond, en op ieder 
moment na aanvang van de competitie, komen de kosten voor 
de inspectie voor rekening van de club en/of de bond die deze 
wijziging heeft aangevraagd; 

 
15.2.4 als een secundaire of opvolgende inspectie vereist is, waarbij 

de kosten van de aanvullende inspectie(s) voor rekening van 
de gastheer zijn. 
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15.3 Oppervlak en conditie van het veld  
 

15.3.1 De wedstrijden van de competitie kunnen op natuurlijke of 
kunstgrasoppervlakken worden gespeeld. 

 
15.3.2 Als een kunstgrasveld wordt gebruikt, moet de club een geldig 

licentiecertificaat van de FIFA overleggen aan Concacaf, dat 
voldoet aan het kwaliteitsprogramma van de FIFA voor ‘football 
turf’. Dit certificaat mag FIFA Quality of FIFA Quality Pro zijn en 
moet geldig zijn voor de gehele duur van de competitie. 
Concacaf kan hier uitzonderingen op maken.  

 
15.3.3 De gastheer garandeert dat de voor de competitie gekozen 

wedstrijd- en oefenvelden van internationale kwaliteit zijn en 
voldoen aan de spelregels. Ze zijn ook onderhevig aan 
goedkeuring van Concacaf. 

 
15.3.4 De gastbond moet voldoen aan de richtlijnen van Concacaf 

voor het bewateren van het veld op de wedstrijddag zoals 
omschreven in de Concacaf Stadion Richtlijnen 2020-2021. 

 
15.3.5 Als de gastheer het veld ongeschikt acht om op te spelen, 

wordt Concacaf direct geïnformeerd, net als de bezoekende 
teams en de wedstrijdofficials, alvorens zij vertrekken. Als de 
gastheer dit niet doet, zijn zij verplicht om alle gemaakte reis- 
en verblijfkosten voor alle betrokken partijen te betalen. 

 
15.3.6 Als er enige twijfel is met betrekking tot de toestand van het 

veld zodra de bezoekende club en wedstrijdofficials al 
onderweg zijn, zal de scheidsrechter bepalen of het veld wel of 
niet bespeelbaar is.  

 
15.3.7 Elk stadion moet voldoende ruimte hebben zodat 

reservespelers zich kunnen opwarmen tijdens de wedstrijd. 
 

15.4 Borden in het stadion en audio/visuele branding  
 

15.4.1 Ieder stadion moet Concacaf ‘exclusieve ruimtes’ leveren die 
volledig vrij zijn van enige vorm van commerciële borden en/of 
advertenties (ongeacht tijdelijk of permanent), inclusief 
zakelijke, burgerlijke of clubmarkeringen. De ‘exclusieve 
ruimtes’ zijn verder gedefinieerd in het commerciële reglement 
van de competitie. Deze ‘exclusieve ruimtes’ moeten op zowel 
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de dag voor de wedstrijd als de dag van de wedstrijd ter 
beschikking van Concacaf worden gesteld.  

 
15.4.2 Er zijn geen beperkingen mogelijk, behalve in geval van 

nationale wetgeving, op welke borden door Concacaf mogen 
worden weergegeven in het stadion.  

 
15.4.3 Er mogen geen commerciële berichten, behalve wanneer 

goedgekeurd door Concacaf, vóór, tijdens of na de wedstrijd 
door de publieke omroeper worden voorgelezen.  

 
15.4.4 Concacaf staat geen enkele gewelddadige, beledigende of 

discriminerende spandoeken toe binnen in het stadion. Alle 
schendingen worden beoordeeld door de Disciplinaire 
commissie voor mogelijke sancties en/of boetes.   

 
15.4.5 Als het stadion een videoscherm, berichtenborden, LED-

borden of andere gelijksoortige digitale media heeft, zijn deze 
op de dag voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd 
exclusief voorbehouden voor Concacaf. Gebruik van deze 
middelen door de club of een derde partij moet expliciet en 
schriftelijk worden goedgekeurd door Concacaf. Het gebruik 
van dergelijke media wordt aan Concacaf beschikbaar 
gemaakt zonder extra kosten, behalve de kosten voor de 
operator.  

 
15.4.6 De Gastbond zorgt voor een publieke omroeper en 

scorebordoperator om tijdens iedere wedstrijd volgens de 
instructies van Concacaf te werken.  

 
15.5 Stadionbeveiliging  

 
15.5.1 Voor iedere wedstrijd is de gastheer verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen van een veiligheidsplan, waarin de veiligheid van 
alle deelnemers, inclusief de thuisclub, de bezoekende teams, 
staf, officials en gedelegeerden van Concacaf wordt geregeld, 
van het moment van aankomst in het stadion tot zij vertrekken. 
Het plan regelt ook een veilige omgeving voor toeschouwers 
die aanwezig zijn bij de wedstrijd, inclusief een aparte 
beveiligde toegang en een apart zitgedeelte voor de 
bezoekende toeschouwers, en individuele veiligheidscontroles 
en van alle tassen die zij meebrengen naar het stadion. 
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15.5.2 Dit veiligheidsplan moet uiterlijk een week voor de eerste 
wedstrijd van de competitie aan Concacaf worden 
aangeleverd. 
 

15.5.3 De gastheer garandeert ook de mogelijkheid om alle 
gecontroleerde zones te beheren, inclusief ruimtes 
gereserveerd voor clubs, officials, gasten, gedelegeerden, staf, 
media of andere groepen zoals gedefinieerd door Concacaf. 
 

15.5.4 Concacaf vereist dat het thuisstadion het legitimatiesysteem 
van de competitie implementeert. Dit richt zich op de gebieden 
van de competitie: de tunnel, het veld, de kleedkamers, de 
uitzendruimtes en mediaruimtes. Alle andere ruimtes kunnen 
worden gedekt door het legitimatiesysteem van de clubs. 
 

15.5.5 Concacaf behoudt zich het recht voor om te eisen dat extra 
beveiliging wordt geboden, naar eigen goeddunken, en de 
deelnemende clubs stemmen ermee in dat dergelijke 
medewerking op eigen kosten vereist kan worden. 

 
15.5.6 De gastheer kan onderhevig zijn aan disciplinaire maatregelen 

als niet voldoende veiligheidsmaatregelen worden geboden. 
Sancties kunnen bestaan uit boetes en/of schorsingen. 

 
15.5.7 Roken en brandbare items zijn niet toegestaan in het stadion. 

 
15.5.8 Alle tijdens de competitie gebruikte stadions zullen rookvrij zijn. 

 
15.5.9 Alle dranken die worden geserveerd in het stadion (exclusief flessen water 

of isotonische dranken die worden gebruikt door de teams tijdens de 
wedstrijd) moeten worden geserveerd in open verpakkingen (zonder 
dop). Er mogen geen glazen verpakking worden gebruikt in de stadions. 

 
16. TEAM UITRUSTING  
 

16.1 De deelnemende clubs moeten de van kracht zijnde FIFA-reglementen 
betreffende de uitrusting naleven. Elke politieke, religieuze of persoonlijke 
boodschap of slogans in welke taal of welke vorm dan ook, gedragen door 
spelers en functionarissen op hun tenue, teamkleding of andere uitrusting 
(inclusief tassen, flesdragers, medische dozen, enz.) of het lichaam is verboden. 
Ook commerciële boodschappen en slogans in welke taal of welke vorm dan 
ook, gedragen door spelers en functionarissen, zijn verboden bij alle officiële 
activiteiten die worden georganiseerd door Concacaf (inclusief in stadions 
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voor officiële wedstrijden en trainingen, en tijdens officiële 
mediabijeenkomsten en activiteiten in de mixed zone). Alle schendingen zullen 
worden behandeld door de Disciplinaire commissie.  

 
16.2 Tenuekleuren  

 
16.2.1 Elke deelnemende club zal Concacaf minimaal twee 

spelerstenues leveren (shirt, broek en sokken) van 
verschillende en contrasterende kleuren (één overwegend 
donker en één overwegend licht) voor het officiële en het 
reserve-tenue van het team (shirt, broek en sokken) voor alle 
wedstrijden. Daarnaast moet iedere deelnemende club twee 
tenues voor keepers hebben die duidelijk van elkaar verschillen 
en contrasteren en bovendien moeten ze verschillen van en 
contrasteren met de officiële en reserve-tenues van het team. 

 
16.2.2 De goedkeuring van deze tenues is naar goeddunken van 

Concacaf en de uiteindelijke goedkeuring wordt schriftelijk aan 
iedere club gestuurd. 

 
16.2.3 Als de door Concacaf goedgekeurde tenues op een of andere 

manier wijzigen vanaf goedkeuring tot het punt waarop de club 
niet langer deelneemt aan de competitie, moet dit weer 
beoordeeld en goedgekeurd worden door Concacaf.  

 
16.2.4 Concacaf zal de clubs een week voor de wedstrijd informeren 

over de kleuren die zij zullen dragen. 
 

16.2.5 Iedere club moet reizen met:  
 

16.2.5.1 beide sets van veldspelers- en keeperstenues; 
 

16.2.5.2 een veldspelerstenue zonder nummer in het geval van 
schade aan het primaire tenue; 

 
16.2.5.3 Naast alle bovengenoemde zaken (en als enige 

uitzondering) moet iedere club een set keepershirts 
meenemen zonder naam of nummer die alleen mogen 
worden gebruikt wanneer een veldspeler de positie van 
de keeper moet innemen tijdens een wedstrijd. De extra 
set keepersshirts moet in dezelfde kleuren worden 
geleverd als de normale keepersshirts. 
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16.2.6 Als de spelers kiezen om extra (thermische) onderkleding te 
dragen en deze kledingstukken steken voorbij de mouwen of 
broekspijpen, moeten deze dezelfde kleur hebben als het 
tenue, of dezelfde kleur dat langs de rand van het uniform 
steekt. 

 
16.2.7 Als de scheidsrechter bepaalt dat de door de teams gebruikte 

kleuren tot verwarring kunnen leiden, kan de scheidsrechter in 
overleg met Concacaf-officials ter plekke opdracht geven tot 
omkleden. In dit geval moet het thuisteam omkleden, als het 
tweede tenue van de bezoekende teams het probleem niet 
oplost. 

 
16.3 Goedkeuringsprocedures team-tenues  

 
16.3.1 Iedere deelnemende club voorziet Concacaf van exacte 

voorbeelden met nummer van de volgende uitrusting:  
 

16.3.1.1 officiële en reservetenues (een set shirts, broeken, 
sokken); 

 
16.3.1.2 officiële en reservetenue van de keeper (shirts, broeken, 

sokken).  
 

16.4 Spelersnamen 
 

16.4.1 Spelers mogen worden geïdentificeerd aan de hand van hun 
achternaam of een bijnaam op hun shirts, zolang de naam 
maar vermeld staat op het schema en de speler officieel 
publiekelijk herkend wordt met die naam. 

 
16.4.2 De grootte van de letters moet voldoen aan de vereisten van 

het FIFA reglement voor uitrustingen. 
 

16.5 Spelersnummers  
 

16.5.1 Alleen cijfers tussen 1 tot en met 99 worden gebruikt op de rug 
van het shirt en aan de voorkant van de broek in 
overeenstemming met het FIFA-reglement voor uitrustingen 
en moeten corresponderen met het nummer op de startlijst. 

 
16.5.2 Zodra een nummer is toegewezen aan een specifieke speler, 

kan het niet opnieuw worden toegewezen aan een andere 
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speler van hetzelfde team gedurende de competitie.  
 

16.6 Sponsoring  
 

16.6.1 Teams moeten het tenue dragen dat zij in hun eigen competitie 
dragen. Dit mag inclusief, maar niet meer zijn, dan de 
sponsoring zoals normaal op het tenue staat tijdens dergelijke 
wedstrijden. 

 
16.6.2 Het adverteren van tabak of sterke dranken, net als slogans van 

politieke, religieuze of racistische aard of voor andere zaken die 
in strijd zijn met goed fatsoen, is verboden. 

 
16.6.3 Alle advertenties en commercieel gebruik, waaronder zonder 

beperkingen sponsors afgebeeld op tenues of materiaal, kan 
onderhevig zijn aan bijkomende plaatselijke wetgeving of 
regulering; alle teams zullen de op dat moment effectieve 
vereisten van de plaatselijke wetgeving naleven. 

 
De officiële mouwpatches voor de competitie worden door Concacaf 
geleverd en aangebracht op de rechtermouw van ieder shirt.  

16.7 Concacaf zorgt voor officiële aanvoerdersbanden voor ieder team die 
gedragen kunnen worden tijdens de wedstrijden. 

 
16.8 Warming-up vestjes  

 
16.8.1 Bij de officiële trainingssessies in het stadion en bij de warming-

up van spelers tijdens de wedstrijden mogen alleen vestjes 
worden gebruikt die zijn geleverd door Concacaf. 

 
16.8.2 De vestjes die worden gebruikt door elk team moeten een 

contrasterende kleur met de kleur van hun tenue hebben en die 
van de vestjes en het tenue van de tegenstander. 

 
16.8.3 De kleuren van de vestjes die worden gebruikt voor iedere 

wedstrijd worden bepaald door Concacaf en worden 
gecommuniceerd naar de teams voor hun vertrek naar de 
locatie. 

 
16.9 Tijdens de competitie moeten alle items zoals tassen, medische tassen, 

drinkflessen, etc. zonder reclame en/of identificatie van de producent zijn, 
tenzij schriftelijk goedgekeurd door Concacaf. Dit is ook van toepassing op: 
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16.9.1 alle officiële trainingssessies voor de wedstrijd; 
 

16.9.2 alle media-activiteiten (vooral bij interviews en 
persconferenties en optredens in de mixed zone) voor en na de 
wedstrijd; 

 
16.9.3 op de wedstrijddag van aankomst bij het stadion tot vertrek uit 

het stadion. 
 

16.10 Andere uitrusting  
 

16.10.1 Het gebruik van communicatieapparatuur en/of -systemen 
tussen en/of onder spelers en/of de technische staf is niet 
toegestaan tijdens de wedstrijd, behalve wanneer het direct 
betrekking heeft op het welzijn en de veiligheid van de spelers. 

 
16.10.2 Teamofficials die zich op de bank bevinden tijdens de wedstrijd 

moeten kleuren dragen die contrasteren met de kleuren van 
de vestjes en tenues van hun team om duidelijk verschil tussen 
speler en staf weer te geven.  

17. VOETBALLEN 
 

17.1 De voetballen die tijdens de competitie worden gebruikt, zullen uitsluitend 
worden geselecteerd en geleverd door Concacaf. De voetballen moeten 
voldoen aan de voorwaarden van de spelregels en de FIFA-reglementen 
betreffende de uitrusting. Zij dragen een van de volgende twee aanduidingen: 
het officiële ”FIFA QUALITY PRO”-logo of het officiële ”FIFA QUALITY”-logo en 
mag op geen enkele wijze door de club worden gemarkeerd. 

 
17.2 Voorafgaand aan de competitie ontvangt iedere club ballen van Concacaf 

die kunnen worden gebruikt voor trainingen en voor de officiële wedstrijd. 
Enkel deze ballen verstrekt door Concacaf mogen worden gebruikt. 

 
18. KAARTVERKOOP 
 

18.1 Wedstrijden mogen alleen gespeeld worden in stadions met alleen zitplaatsen. 
 

18.2 Als er in een stadion zowel zit- als staanplaatsen beschikbaar zijn, moet de 
ruimte voor staanplaatsen leeg blijven. 

 
18.3 Ten minste 5% van de totale stadioncapaciteit moet exclusief beschikbaar 

zijn voor bezoekende supporters, in een beveiligd en apart gedeelte van het 
stadion. 
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18.4 Zitten langs het veld is niet toegestaan en alle niet-permanent vaste stoelen 

moeten worden goedgekeurd door Concacaf. 
 

18.5 Voor iedere wedstrijd wijst de gastheer een ruimte toe aan de bezoekende 
clubs voor hun staf en officials. Als het stadion geen ruimtes heeft, zal de 
gastheer minimaal 30 A-klasse tickets leveren voor een gedeelte waarin de 
bezoekende delegatie kan worden beschermd. 

 
19. BOKAAL, PRIJZEN EN MEDAILLES 
 

19.1 De kampioen van de competitie heeft het recht zich ‘Kampioen Concacaf 
Caribbean Club Shield 2021’ te noemen. 

 
19.2 De kampioen ontvangt van Concacaf een exacte replica van de trofee van 

de competitie om te houden en ontvangt tevens vijfentwintig (25) gouden 
medailles. 

 
19.3 De winnaar van de tweede prijs ontvangt vijfentwintig (25) zilveren medailles. 

 
19.4 Scheidsrechters van de finale ontvangen herdenkingsmedailles.  

 
19.5 Op verzoek en op kosten van de verzoekende partij kunnen extra medailles 

worden gemaakt. 
 
 
20. SCHEIDSRECHTERSZAKEN  
 

20.1 De scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde officials (hierna 
collectief wedstrijdofficials genoemd) worden voor elke wedstrijd aangesteld 
door Concacaf. De beslissingen van de Concacaf Scheidsrechterscommissie 
zijn definitief en kunnen niet worden aangevochten.  

 
20.2 Als een van de assistent-scheidsrechters niet in staat is hun taken uit te 

voeren, zal deze assistent-scheidsrechter worden vervangen door de 
reserve-assistent-scheidsrechter, als een reserve-assistent-scheidsrechter 
(Reserve Assistant Referee, RAR) is aangewezen voor de betreffende 
wedstrijd. Als er geen RAR is aangewezen voor deze wedstrijd, wordt de 4e 
official de assistent-scheidsrechter (Assistant Referee, AR) en wordt de AR de 
4e. In het geval van overmacht mag Concacaf, naar eigen goeddunken, elke 
wedstrijdofficial vervangen door een official uit een ander land. 



                                                                                   

 35 

 

REGULERING 2021 

 

 

 
20.3 De wedstrijdofficials krijgen de gelegenheid om trainingsfaciliteiten te 

gebruiken. 

20.4 Alle besluiten van Concacaf zijn definitief en kunnen niet worden 
aangevochten. 

DISCIPLINAIRE ZAKEN 
 

21. DISCIPLINAIRE COMMISSIE 
 

21.1 De Disciplinaire commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
reglement van de competitie (waaronder dit reglement). De Disciplinaire 
commissie kan de disciplinaire code van FIFA toepassen totdat de disciplinaire 
code van Concacaf van kracht is (als dit als extra van toepassing is). In het 
bijzonder kan de Disciplinaire commissie de sancties toepassen die beschreven 
zijn in deze reglementen, de Concacaf-statuten en alle andere Concacaf-
regels en reglementen en codes, evenals de disciplinaire code van FIFA (en, 
zodra deze van kracht is, de disciplinaire code van Concacaf). 

 
21.2 In gevallen van inbreuk hierop of op alle toepasselijke reglementen of 

onsportief gedrag van de deelnemende clubs, hun spelers, officials en/of staf, 
en/of enig ander incident, heeft de Disciplinaire commissie van Concacaf het 
recht om: 

 
21.2.1 de clubs, hun spelers, officials en/of staf te berispen, straffen, 

beboeten, een groepsfase-strafpunt toe te kennen, te 
schorsen en/of diskwalificeren; 

 
21.2.2 actie te ondernemen tegen de perso(o)n(en), club(s), 

bond(en) die deze en alle van toepassing zijnde reglementen 
(waaronder de spelregels en/of de regels van Fair Play) 
overtreden; 

 
21.2.3 overtreders te verbieden om deel te nemen aan een specifiek 

aantal door Concacaf georganiseerde toernooien waaraan ze 
anders zouden hebben kunnen meedoen. 

 
21.3 De Disciplinaire commissie kan naar eigen inzicht kwesties aangaande 

inbreuk op dit reglement doorverwijzen naar het Concacaf-bestuur, ofwel 
voor verdere sancties of voor een andere reden. 
 

21.4 De beslissingen van de Disciplinaire commissie kunnen worden gebaseerd op 



                                                                                   

 36 

 

REGULERING 2021 

 

 

schriftelijke informatie of door een hoorzitting uit te voeren. 
 

21.5 Bij het nemen van een beslissing kan de Disciplinaire commissie verwijzen 
naar rapportages van wedstrijdleiders, officials of andere aanwezige officials 
of staf van Concacaf. Extra rapportages bevatten verklaringen van de 
partijen en getuigen, belangrijk bewijs, meningen van experts, audio- en 
video-opnames. Dergelijke rapportages kunnen worden gebruikt als bewijs, 
maar alleen aangaande de disciplinaire aspecten van de zaak en hebben 
geen invloed op beslissingen van de scheidsrechter met betrekking tot de 
wedstrijd zelf. 

 
21.6 De Disciplinaire commissie kan naar eigen goeddunken een persoonlijke 

hoorzitting beleggen en kan beslissen over de te volgen procedures. 
Beslissingen van dergelijke hoorzittingen zijn alleen geldig als ten minste drie 
leden van de Disciplinaire commissie aanwezig zijn. 

 
21.7 Tegen de volgende beslissingen van de Disciplinaire commissie kan niet in 

beroep worden gegaan: 
 

21.7.1 waarschuwingen of berispingen opgelegd aan spelers, 
wedstrijdleiders, clubs (staf en officials), andere personen of 
bonden. 

 
21.7.2 schorsingen van maximaal twee wedstrijden, of maximaal 

twee maanden, opgelegd aan spelers, wedstrijdleiders, clubs 
(staf en officials) of andere personen. 

 
21.7.3 Boetes opgelegd aan spelers, wedstrijdleiders, clubs (staf en 

officials), andere personen (niet meer dan 3.500 USD) of 
bonden (niet meer dan 10.000 USD). 

 
21.8 De bevoegde bond mag onder de bepalingen van haar eigen reglement alle 

andere feiten straffen die de officials, technische staf of ander voor 
kampioenschappen en competities ingezet personeel tijdens de competitie 
plegen. Hiertoe dient de Disciplinaire commissie het verslag van de 
scheidsrechter van de wedstrijd in kwestie door te sturen naar de bevoegde 
bond. De bond brengt op haar beurt verslag uit aan de Disciplinaire commissie 
over de resolutie van de zaak en de eventuele genomen disciplinaire 
maatregelen. 

 
21.9 In het geval een club zich niet meldt voor een wedstrijd, of als het weigert te 

beginnen of het spel voort te zetten, of het stadion verlaat voor het einde van 
de wedstrijd, wordt de club geacht de wedstrijd te hebben verloren met een 



                                                                                   

 37 

 

REGULERING 2021 

 

 

score van 3-0 of meer, behalve in het geval van overmacht, zoals erkend door 
Concacaf. In ieder geval zal de zaak ook naar de Disciplinaire commissie 
worden verwezen voor de toepasselijke acties. 

 
21.10 Elke andere overtreding van deze regels, hetzij door spelers, officials, clubs of 

bonden, die strafbaar is met economische sancties zal worden gemeld aan 
het Algemene secretariaat van Concacaf voor besluitvorming door 
Concacaf. 

 
21.11 Alle opgelegde economische sancties moeten binnen 60 dagen na 

berichtgeving van de betreffende beslissing worden betaald. Tenzij anders 
vermeld, komt het totale bedrag van alle boetes toe aan Concacaf. Concacaf 
mag de rekeningen van schuldenaren debiteren om openstaande bedragen 
aan de Confederatie te voldoen. 

 
22. Concacaf-BEROEPSCOMMISSIE  
 

22.1 De Beroepscommissie van Concacaf hoort beroepszaken die mogen worden 
gehouden tegen beslissingen genomen door de Disciplinaire commissie. 

 
22.2 De Beroepscommissie van Concacaf zal als aanvulling de disciplinaire code 

van de FIFA toepassen totdat de disciplinaire code van Concacaf van kracht 
is (als dit als extra van toepassing is). In het bijzonder mag de 
Beroepscommissie van Concacaf beroepsprocedures uitvoeren in navolging 
van de disciplinaire code van FIFA. 

 
22.3 De Beroepscommissie van Concacaf neemt beslissingen op basis van de 

documenten en andere soorten bewijs die in de bestanden van de 
Disciplinaire commissie zijn terug te vinden. De Beroepscommissie van 
Concacaf mag daarnaast, naar eigen goeddunken, ook extra bewijs in 
overweging nemen, inclusief televisie- en video-opnames, waarvan de 
commissie denkt dat deze relevant zijn. 

 
22.4 Elke partij die het voornemen heeft beroep aan te tekenen, moet binnen drie 

dagen na melding van het relevante besluit de Beroepscommissie van 
Concacaf via het Algemene secretariaat van Concacaf schriftelijk op de 
hoogte brengen van dit voornemen. 

 
22.5 Iedereen die beroep wil aantekenen moet een beroepstaks van 3.000 USD 

overmaken naar de bankrekening van Concacaf en vóór het aflopen van de 
tijdslimiet voor het indienen van het beroep de bevestiging van deze 
overschrijving insturen. Deze bevestiging moet per e-mail worden 
opgestuurd naar het Algemene secretariaat van Concacaf via 
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general.secretariat@concacaf.org en naar disciplinary@concacaf.org.  
 

22.6 Als er niet is voldaan aan de bovengenoemde verplichtingen, zal het beroep 
als niet-ontvankelijk worden verklaard. 

 
22.7 Beslissingen van de Beroepscommissie zijn definitief en bindend. 

 
23. PROTESTEN 
 

23.1 Voor dit reglement zijn protesten alle soorten bezwaren met betrekking tot 
evenementen of zaken die direct van invloed zijn op wedstrijden, inclusief maar 
niet beperkt tot de staat van en markeringen op het veld, wedstrijduitrusting, 
geschiktheid van spelers, installaties in stadions en voetballen. 

 
23.2 Iedereen die beroep wil aantekenen moet een beroepstaks van 500 USD 

overmaken naar de bankrekening van Concacaf en vóór het aflopen van de 
tijdslimiet voor het indienen van het beroep de bevestiging van deze 
overschrijving insturen. Deze bevestiging moet per e-mail worden 
opgestuurd naar het Algemene secretariaat van Concacaf via 
general.secretariat@concacaf.org en naar disciplinary@concacaf.org. 

 
23.3 Tenzij anders bepaald in dit artikel moeten protesten binnen twee uur na de 

betreffende wedstrijd schriftelijk worden ingediend bij de 
wedstrijdcommissaris van Concacaf en direct worden opgevolgd door een 
volledig schriftelijk rapport, inclusief een kopie van het originele protest, dat 
schriftelijk moet worden ingediend bij het Algemene secretariaat van 
Concacaf via general.secretariat@concacaf.org en naar 
disciplinary@concacaf.org  binnen 24 uur na het einde van de wedstrijd, 
anders wordt dit niet in behandeling genomen. 

 
23.4 Protesten met betrekking tot de geschiktheid van spelers die voor de 

wedstrijden zijn geregistreerd, moeten binnen twee uur na de betreffende 
wedstrijd schriftelijk worden ingediend bij het Algemene secretariaat van 
Concacaf via general.secretariat@concacaf.org  en naar 
disciplinary@concacaf.org.  

 
23.5 Protesten met betrekking tot de staat van het veld, de omgeving, 

markeringen of aanvullende uitrusting (bijv. goals, vlaggenpalen of 
voetballen), dienen voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk ingediend te 
worden bij de scheidsrechter door het hoofd van de delegatie van het team 
dat het protest indient. Als het speelveld tijdens de wedstrijd onbespeelbaar is 
geworden, moet de aanvoerder van het protesterende team de 
scheidsrechter in de aanwezigheid van de aanvoerder van het andere team 
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mailto:disciplinary@concacaf.org
mailto:general.secretariat@concacaf.org
mailto:disciplinary@concacaf.org
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direct inlichten. Het protest moet niet later dan twee uur na de wedstrijd in 
kwestie schriftelijk door het hoofd van de delegatie worden bevestigd aan de 
wedstrijdcommissaris van Concacaf. 

 
23.6 Protesten tegen incidenten die optreden tijdens een wedstrijd moeten 

onmiddellijk na het incident en vóór de voortzetting van het spel door de 
aanvoerder worden gemeld aan de scheidsrechter. Het protest moet niet 
later dan twee (2) uur na de wedstrijd in kwestie schriftelijk door het hoofd van 
de delegatie worden bevestigd aan de algemene coördinator van Concacaf. 

 
23.7 Er mogen geen protesten worden ingediend over 

scheidsrechtersbeslissingen die verbonden zijn met het spel, dergelijke 
beslissingen zijn bindend. Als een ongegrond of onverantwoordelijk protest 
wordt ingediend, kan de Disciplinaire commissie van Concacaf een boete 
opleggen. 

 
23.8 Als niet aan alle formele voorwaarden van een protest zoals omschreven in 

dit reglement wordt voldaan, wordt zo'n protest door de bevoegde instantie 
genegeerd. Zodra de finale van de competitie is afgelopen, wordt ieder 
protest zoals omschreven in dit artikel genegeerd. 

 
23.9 Concacaf zal beslissen over ingediende protesten. 

 
24. DISCIPLINAIRE PROCEDURE  
 

24.1 Niettegenstaande de bovengenoemde voorwaarden is iedere speler met een 
officiële waarschuwing van of die van het veld wordt gestuurd door de 
scheidsrechter onderhevig aan de sancties zoals gespecificeerd in deze 
Regulering. Zulke straffen zijn automatisch en hierop kan geen beroep worden 
aangetekend. Deze straffen kunnen worden aangepast door de Disciplinaire 
commissie en een dusdanige aanpassing is onderhevig aan het beroepsproces 
zoals hierboven gedefinieerd. 

 
24.2 Iedere speler die van het veld wordt gestuurd, direct (rode kaart) of als gevolg 

van twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd, is minimaal geschorst voor de 
volgende wedstrijd. 

 
24.3 Iedere speler die twee enkele gele kaarten krijgt in twee verschillende 

wedstrijden van de competitie, wordt de volgende wedstrijd geschorst. 
 

24.4 Alle enkele gele kaarten worden ongeldig aan het einde van de groepsfase 
en aan het einde van de competitie. 
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24.5 Iedere reservespeler, lid van de technische staf of official die op een 
agressieve manier het speelveld opkomt en/of zonder door de 
scheidsrechter te zijn ontboden, kan een staf opgelegd krijgen door de 
scheidsrechter en zal worden doorverwezen naar de Disciplinaire commissie 
voor verdere boetes en/of sancties. 

 
24.6 Niet uitgezeten schorsingen als een resultaat van een rode kaart worden 

overgedragen naar de volgende editie van de Concacaf Caribbean Club 
Shield, of de dichtstbijzijnde officiële Concacaf clubcompetitie waar de speler 
met een niet uitgezeten schorsing deel van uitmaakt. In het geval dat de 
speler met een niet uitgezeten schorsing deelneemt aan de Concacaf 
League plaatsingswedstrijd, moet de lopende schorsing dan uitgezeten 
worden.  

 
24.7 Overtreding van artikel 12 deel 5) van de FIFA Disciplinaire Code leidt tot een 

boete van 1.000 USD voor de eerste vijf gestrafte teamleden, plus 200 USD 
voor elke extra persoon uit het team die is gestraft. Een extra 500 USD wordt 
toegevoegd aan de respectievelijke boete voor elke herhaling van dit geval.  

 
24.8 Clubs en andere personen die onder dit reglement vallen, zullen geen 

geschillen bij reguliere rechtbanken aanhangig maken. In plaats van een 
beroep te doen op reguliere rechtbanken, zullen er maatregelen genomen 
worden voor arbitrage. Dergelijke geschillen worden voorgelegd bij een 
onafhankelijk en naar behoren samengestelde geschillenrechtbank erkend 
door Concacaf of de CAS. 

 
25. DISCIPLINAIR BELEID  
 

25.1 Er zal disciplinaire actie worden ondernomen voor niet-naleving van de 
volgende zaken. Andere zaken zullen door de Disciplinaire commissie van 
Concacaf worden beoordeeld, afhankelijk van de ernst van de schending. 

 
25.1.1 Te laat indienen van documentatie - Teams die hun 

administratieve documentatie na de deadlines zoals 
vastgesteld in het reglement en/of circulaires van de 
competitie indienen, zullen de onderstaande boetes 
ontvangen:  

 
25.1.1.1 1e overtreding - 500 USD; 

 
25.1.1.2 2e overtreding - 1.000 USD; 

 
25.1.1.3 3e overtreding - 2.000 USD. 
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25.1.2 Te laat aankomen bij stadion - In verband met nalatigheid van 

het team, inclusief te laat vertrekken uit het teamhotel 
waardoor de startlijst te laat wordt ingeleverd (vertraagt de 
voorbereiding van de wedstrijd en het aanbieden van de 
startlijst aan omroepen en media): 

 
25.1.2.1 1e overtreding - 500 USD; 
 
25.1.2.2 2e overtreding - 1.000 USD; 

 
25.1.2.3 3e overtreding - 2.000 USD. 

 
25.1.3 Te laat verlaten van de kleedruimtes - Teams die de aftrap van 

de 1e helft of de 2e helft vertragen - Coach wordt voor de 
volgende wedstrijd geschorst in aanvulling op het 
onderstaande: 

 
25.1.3.1 1e overtreding  

 
• 1 minuut of minder - 500 USD; 
• 2 minuten of meer - 1.000 USD. 

 
25.1.3.2 2e overtreding  

 
• 1 minuut of minder - 1.000 USD; 
• 2 minuten of meer - 2.000 USD. 

 
25.1.3.3 3e overtreding  

 
• 1 minuut of minder - 2.000 USD; 
• 2 minuten of meer - 4.000 USD. 

 
25.1.4 Gebrek aan beveiliging - inclusief, maar is niet beperkt tot, het 

onderstaande: 
 

25.1.4.1 Boetes variërend van 1.000 USD - 5.000 USD, afhankelijk 
van de ernst van de overtreding:  

 
• Inadequate controle van tassen van toeschouwers bij 

de ingangen; 
• Inadequate reactie op fakkels en ander vuurwerk in het 

stadion;  
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• Inadequate reactie op fans die objecten op het veld of 
binnen de tribunes gooien;  

• Inadequaat veiligheidspersoneel bij het stadion.  
 
 

25.1.5 Mediaschendingen - inclusief, maar is niet beperkt tot, het 
onderstaande: 

 
25.1.5.1 Boetes variërend van 500 USD - 2.500 USD, afhankelijk van 

de ernst van de overtreding: 
 

• Coach en/of spelers die niet deelnemen aan de 
verplichte media-activiteiten;  

• Fotograaf of filmploeg in de kleedruimtes;  
• Niet-naleving van de minimale normen  
• Negatief commentaar op de wedstrijdofficials of 

Concacaf. 
 

25.1.6 Schendingen minimale normen:  
 

25.1.6.1 Boetes variërend van 500 USD - 2.000 USD, afhankelijk van 
de ernst van de overtreding: 

 
• Niet-naleving van het wedstrijdprotocol; 
• Ongepast gedrag van spelers en teamofficials;  
• Onsportief en discriminerend gedrag; 
• Niet-naleving van het competitiereglement 

 
25.1.7 Er kan op een boete geen beroep worden aangetekend als het 

een van de onderstaande is:  
 

25.1.7.1 een waarschuwing; 
 

25.1.7.2 een reprimande; 
 

25.1.7.3 schorsingen van maximaal 2 wedstrijden, of maximaal 2 
maanden, opgelegd aan spelers, wedstrijdleiders, clubs 
(staf en officials) of andere personen; 

 
25.1.7.4 boetes opgelegd aan spelers, wedstrijdleiders, clubs 

(staf en officials) of andere personen (niet meer dan 
3.500 USD) of bonden (niet meer dan 10.000 USD); 
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25.1.7.5 het niet respecteren van beslissingen in 
overeenstemming met het disciplinaire reglement van 
de FIFA. 

 
 
 
 
26. FINANCIËLE VOORWAARDEN 
 

26.1 Een club mag bij openstaande schulden bij Concacaf worden geweigerd 
voor de competitie. Naar goeddunken van Concacaf kan een club worden 
toegestaan deel te nemen aan de competitie als het aan zijn financiële 
verplichtingen binnen de door de Confederatie bepaalde deadlines voldoet. 

 
26.2 Concacaf biedt iedere bezoekende club een reistoelage als bijdrage aan 

de reiskosten. Deze toelage wordt direct betaald aan de club rond 8 maart 
2021. 

 
26.3 Alle opbrengsten van toegangsbewijzen komen toe aan de gastheer, onder 

voorwaarden van dit reglement, inclusief enige heffing op totale 
toegangsbewijzen die aan Concacaf betaald moet worden. 

 
26.4 De gastbond stemt ermee in om het tariefplan voor wedstrijdtickets binnen 

tien werkdagen na de aankondiging van het schema en ten minste 15 
werkdagen voorafgaand aan een aanstaande wedstrijd die nog niet wordt 
gedekt door de initiële wedstrijd, ter goedkeuring voor te leggen aan 
Concacaf.  

 
26.5 Door gebruik te maken van door Concacaf verstrekte formulieren, stemt de 

Gastheer ermee in om het Financieel Rapport, het Box Office Rapport en het 
Ticket Rapport binnen 15 werkdagen na elke fase in te dienen. 

 
26.6 Deelnemende Clubs zijn ook verplicht om Concacaf binnen 15 werkdagen na 

hun eerste wedstrijd een gedetailleerd overzicht van de reiskosten te 
verstrekken op een formulier dat door Concacaf wordt verstrekt om te 
worden gebruikt voor controledoeleinden. 

 
26.7 Concacaf mag alle bedragen die aan de club verschuldigd zijn, in mindering 

brengen om bedragen te verrekenen die verschuldigd zijn aan de 
Confederatie. 

 
26.8 Alle andere inkomsten uit de commerciële exploitatie van De Wedstrijd, 

inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van uitzendrechten, 
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sponsorrechten en merchandisingrechten, op welke manier dan ook, zullen 
door Concacaf worden ingehouden. 

 
26.9 Eventuele geschillen die voortvloeien uit financiële bepalingen zullen worden 

opgelost tussen de betrokken delegaties, maar kunnen aan Concacaf 
worden voorgelegd voor een definitieve beslissing. 

 
26.10 Alle uitgaven en kosten gemaakt door een andere delegatie dan die vermeld 

in dit Reglement, komen ten laste van de betrokken delegatie. 
 
27. MEDISCH/DOPING  
 

27.1 Om de gezondheid van de spelers te beschermen en om te voorkomen dat 
spelers een plotse hartdood tijdens wedstrijden in de competitie krijgen, 
zorgt elke deelnemende club ervoor, en bevestigt dat aan Concacaf, dat de 
spelers voorafgaand aan de competitie een medische beoordeling (pre-
competition medical assessment, PCMA) hebben ondergaan. De PCMA 
omvat een volledige medische beoordeling alsmede een EKG om een 
eventuele hartafwijking te identificeren. Als de EKG niet normaal is, moet een 
echocardiogram worden gemaakt die normaal bevonden moet worden 
voordat een speler kan worden vrijgegeven om te spelen. 

 
27.2 De bevoegde medisch vertegenwoordiger van iedere club is vereist om het 

PCMA-formulier te ondertekenen en daarmee de juistheid van de 
resultaten te bevestigen en te bevestigen dat de spelers en officials de 
medische beoordeling voorafgaand aan de competitie goed hebben 
doorstaan. Het medisch beoordelingsformulier moet ook de 
handtekeningen van de voorzitter en de secretaris-generaal van de 
deelnemende club bevatten, en moet op zijn laatst zeven (7) werkdagen 
voorafgaand aan de start van de competitie door het Algemeen 
secretariaat van Concacaf zijn ontvangen. 

 
27.3 Naast het bovenstaande moet elk team een medische professional met een 

volledige licentie (m.a.w. een dokter) als onderdeel van de officiële delegatie 
van 23 personen hebben. Een dergelijke dokter moet volledig geïntegreerd en 
bekend zijn met alle medische aspecten van de delegatie en moet tijdens de 
gehele officiële tijdsduur van de competitie bij de delegatie blijven. De 
wedstrijdofficials (de scheidsrechters) zullen in alle gevallen waarin dit vereist 
en nodig is gebruik maken van een dergelijke teamdokter. 

 
27.4 Concacaf is niet aansprakelijk voor een blessure die door een deelnemende 

speler wordt opgelopen. Daarnaast is Concacaf niet aansprakelijk voor enig 
incident (bijv. overlijden) vanwege een blessure of gezondheidsproblemen 
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van een deelnemende speler. 
 

27.5 Elke club is tijdens de gehele competitie verantwoordelijk voor het verzorgen 
van een zorg-, reis- en ongevallenverzekering voor alle leden van de 
delegatie.  

 
27.6 In het geval dat een speler het bewustzijn verliest tijdens een wedstrijd, gaat 

de scheidsrechter altijd uit van acuut hartfalen totdat anderzijds is bepaald. 
Het handsignaal is de rechtervuist tegen de borst. Dit signaal geeft aan dat de 
teamarts en de ploeg voor medische noodgevallen (brancard-team) direct 
moeten beginnen met uitgebreid reanimeren, inclusief het gebruik van de 
defibrillator (AED) en CPR. Het is de verantwoordelijkheid van de 
organiserende associatie om ervoor te zorgen dat er direct een fatsoenlijke 
AED beschikbaar is en dat er een ambulance aanwezig is met een toegangs- 
en vertrekplan. 

 
27.7 Als tijdens de wedstrijd een speler een traumatische hoofdblessure en 

hersenschudding krijgt, en de speler blijft op het veld, legt de scheidsrechter 
het spel stil. In dit soort gevallen zal de scheidsrechter signaleren (hand op de 
bovenkant van het hoofd) dat de teamdokter op het veld wordt toegelaten 
om de speler te beoordelen en eventueel op te lappen. Tot drie minuten moet 
voldoende tijd zijn om deze beoordeling te maken. Zodra de speler het 
speelveld heeft verlaten, moet hij een Sideline Concussion Assessment Test 
(SCAT) of soortgelijke test ondergaan. Het is de verantwoordelijkheid van de 
teamdokter om te bepalen of een speler terug kan keren naar het spel. 

 
27.8 In aanvulling op het bovenstaande moet, met betrekking tot een traumatisch 

hoofdletsel en hersenschudding, bij een volledige terugkeer in de ploeg na 
een eerdere hersenschudding geen enkel teken of symptoom van het 
eerdere hoofdletsel aanwezig zijn, en een aanvaardbare SCAT-
Beoordelingstest hersenschudding zijlijn worden overhandigd. 

 
27.9 Doping is het gebruik van bepaalde middelen of methodes die een 

verbetering van de fysieke en/of mentale prestatie van een speler 
veroorzaken, met het oog op een verbetering van een sportieve en/of 
mentale prestatie. Als er medische noodzaak gedefinieerd wordt door de arts 
van de speler moet er 21 dagen voorafgaand aan de competitie een 
aanvraag voor Therapeutische Gebruiksuitzondering (Therapeutic Use 
Exemption, TUE) worden ingediend voor chronische aandoeningen en zo 
spoedig mogelijk voor acute situaties. Het TUE-goedkeuringssysteem omvat 
een aangewezen administratieve en functionele commissie die de 
toepassingen zal evalueren en de vrijstelling die door de commissie is bepaald 
zal certificeren. 
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27.10 Doping is ten strengste verboden. De Antidoping Reglementen van FIFA, de 

disciplinaire code van FIFA en alle andere relevante FIFA- en Concacaf-
reglementen, circulaires en richtlijnen zijn van toepassing op alle Concacaf-
toernooien. 

 
27.11 Alle spelers kunnen worden onderworpen aan een dopingtest tijdens het 

toernooi, bij de wedstrijden waar hij aan deelneemt, en buiten het toernooi op 
elke willekeurige tijd en plek. 

 
27.12 Als, in overeenstemming met de Antidoping Reglementen van FIFA, een 

speler positief test voor het gebruik van verboden middelen, komt hij met 
onmiddellijke ingang niet meer in aanmerking voor verdere deelname aan de 
competitie en zal hij worden onderworpen aan verdere sancties door de 
Disciplinaire commissie. 

 
27.13 Het niet naleven van deze bepalingen vereist een beoordeling door de 

Disciplinaire commissie van Concacaf voor mogelijke disciplinaire actie. 
 
28. MARKETINGRECHTEN EN -VERPLICHTINGEN  

 
Bij deelname aan de competitie stemt de gastheer in met het volgende met betrekking 
tot sponsorschap en marketing: 
 
 

28.1 Alle intellectuele eigendoms- en commerciële rechten (inclusief 
sponsorschap, televisie, radio, internet en merchandise) met betrekking tot 
de competitie en zijn naam en merken zijn het exclusieve eigendom van 
Concacaf. 

28.2 Noch de clubs, noch de LOC's mogen licenties uitgeven voor mediarechten 
voor het evenement, inclusief televisie, radio en internet.  

28.3 Deelnemende clubs en LOC's mogen gebruik maken van de namen en 
merken van het evenement, maar alleen na goedkeuring vooraf van 
Concacaf. 

28.4 Onder geen enkele voorwaarde mogen clubs of LOC's de namen en merken 
van de competitie gebruiken in combinatie met een zakelijke sponsor. 

28.5 Alle ticketontwerpen moeten vooraf goedgekeurd worden door Concacaf 
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en mogen geen zakelijke of partnermerken bevatten, anders dan de officiële 
sponsoren van Concacaf Caribbean Club Shield zoals bepaald door 
Concacaf. De gastheer werkt samen met Concacaf om te zorgen dat hun 
ticketingsysteem wordt geïnformeerd omtrent dit mandaat en in staat is om 
hieraan te voldoen, en zullen Concacaf direct informeren als er problemen 
zijn. 

28.6 Noch de clubs, noch de LOC's mogen merchandising produceren of 
distribueren met het competitielogo binnen of buiten de stadions zonder 
goedkeuring van Concacaf vooraf. 

28.7 Concacaf behoudt zich het recht voor om competitieprogramma's te 
produceren en distribueren voor iedere wedstrijd. LOC's mogen geen 
programma's of ander informatie- of promotioneel materiaal produceren of 
distribueren aan fans. 

28.8 Deelnemende clubs gaan ermee akkoord dat ze Concacaf zonder royalty's 
en beperkingen het recht zullen geven de officiële merken van het team als 
volgt te gebruiken: 

28.8.1 voor het promoten van het evenement door institutionele en 
mediarechthouders van Concacaf, waaronder televisie, radio, internet 
en media; 

28.8.2 voor gebruik door de officiële sponsors van Concacaf op een collectieve 
basis voor de competitie en per ronde met de overgebleven teams; 

28.8.3 voor het individuele gebruik door Concacaf in combinatie met het logo 
van de tegenstander voor de tickets en promoties op de specifieke 
wedstrijddag; 

28.8.4 op alle officiële door Concacaf gelicentieerde merchandise. 

28.9 Deelnemende clubs zullen Concacaf voorzien van een digitaal teamlogo, 
met op verzoek, hoge resolutie in het door Concacaf gewenste specifieke 
bestandstype. 

28.10 Deelnemende clubs en LOC's gaan ermee akkoord om de ‘sponsorlogobalk’ 



                                                                                   

 48 

 

REGULERING 2021 

 

 

in alle geprinte promotionele advertenties en bij alle TV-commercials op te 
nemen. 

28.11 Iedere LOC stemt ermee in om Concacaf gratis te voorzien van de volgende 
tickets, ruimtes en parkeerplaatsen: 

28.11.1 3 suites voor iedere wedstrijd (of als er binnen de infrastructuur van 
het stadion geen suites kunnen worden geleverd, dan gaat de LOC 
ermee akkoord om een gereserveerd zitgedeelte voor Concacaf te 
leveren voor maximaal 60 gasten; 

28.11.2 maximaal 200 standaard tickets voor iedere wedstrijd; 

28.11.3 maximaal 50 tickets voor de beste categorie voor iedere wedstrijd; 

28.12 20 parkeerplaatsen. 

28.13 Daarnaast gaat iedere LOC ermee akkoord om voor iedere wedstrijd 
maximaal 500 tickets, van elke categorie, beschikbaar te stellen tegen een 
korting van 20%, afhankelijk van beschikbaarheid.  

28.14 Iedere LOC voorziet Concacaf gratis van een toegewezen ruimte, van niet 
minder dan 12.000 vierkante meter, nabij het stadion voor sponsordisplays 
en -activatie. 

28.15 Met uitzondering van de permanente, statische advertentieborden die zich 
niet op veldniveau of in het zicht van de camera bevinden, zijn er bij de 
wedstrijden geen commerciële borden toegestaan, inclusief 
stadionschermen, het publieke omroepsysteem of geprinte advertenties of 
andere promotionele mogelijkheden, tenzij hiervoor schriftelijk goedkeuring 
vooraf van Concacaf is ontvangen, anders dan voor bijvoorbeeld 
veiligheidsberichten zoals vereist kan zijn door de wet en in noodgevallen. 
LOC's zijn vereist om alle commerciële borden te bedekken of verwijderen 
en materiaal van hoge kwaliteit te gebruiken dat er goed uitziet op camera.  

28.16 Informatieberichten, waaronder de promotie van volgende wedstrijden, 
kunnen toegestaan zijn indien zulke berichten geen commerciële associatie 
bevatten en als zulke berichten expliciet goedgekeurd zijn door Concacaf. 
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28.17 LOC's moeten zorgen dat er geen promotionele materialen (bijv. borden, 
thundersticks, stoelkussens, etc.) aan fans bij binnenkomst in het stadion 
worden uitgedeeld en dat er geen promotionele materialen worden 
toegelaten in het stadion zonder de goedkeuring van Concacaf. 

28.18 Niet-naleving van de commerciële richtlijnen en reglementen zal de 
commerciële uitvoerbaarheid van het Concacaf-clubkampioenschap in 
gevaar brengen. Daarom zal iedere niet-naleving resulteren in ernstige 
straffen voor iedere schuldige partij in overeenstemming met dit reglement.  
 

29. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 

29.1 Concacaf is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten 
van de competitie, inclusief alle huidige of toekomstige rechten van de 
namen, logo's, merken, muziek, medailles en trofeeën van Concacaf. Elk 
gebruik van de bovengenoemde rechten vereist schriftelijk goedkeuring 
vooraf van Concacaf. 

 
29.2 Alle rechten van de wedstrijdkalender en de wedstrijden van de competitie 

zijn het enige en exclusieve eigendom van Concacaf, tenzij nadrukkelijk 
aan een andere partij toegewezen in vervolg op dit reglement. Concacaf 
heeft het recht om de intellectuele eigendomsrechten te exploiteren zoals 
zij het naar eigen goeddunken toepasselijk acht en voor de duur van de 
competitie. 

LAATSTE VOORWAARDEN 
 
30. AANSPRAKELIJKHEID  

 
De gastheer van de competitie is exclusief verantwoordelijk voor de organisatie van de 
wedstrijden en vrijwaart Concacaf van elke verantwoordelijkheid en elke claim tegen 
Concacaf en de leden van de delegatie voor enige schade die resulteert vanuit claims die 
aan dergelijke wedstrijden gerelateerd zijn. 
 
31. SPECIALE OMSTANDIGHEDEN  
 
Concacaf kan in het geval van eventuele speciale omstandigheden die gerelateerd zijn 
aan de competitie op dat moment nog verdere instructies geven. Deze bepalingen en/of 
instructies maken integraal deel uit van deze Regulering. 

 
32. ZAKEN DIE NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE REGULERING EN OVERMACHT  

 
Zaken die niet in deze reglementen zijn opgenomen en alle gevallen van overmacht worden 
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afgehandeld door Concacaf. Alle besluiten zijn definitief en bindend en kunnen niet worden 
aangevochten. 
 
33. TALEN  
 
In het geval van afwijkingen in de interpretatie van de Engelse, Franse, Spaanse of 
Nederlandse teksten van deze reglementen, zal de Engelstalige tekst gezaghebbend zijn. In 
het geval van afwijkingen in de interpretatie van deze reglementen zal de interpretatie van 
Concacaf gezaghebbend zijn. 
 
34. COPYRIGHT  
 
Het copyright van het wedstrijdschema dat is gemaakt in overeenstemming met de 
voorwaarden van deze regulering, is het volledig eigendom van Concacaf. 
 
35. DISCLAIMER  
 
Een vrijstelling door Concacaf voor een overtreding van deze regulering (inclusief alle 
documenten waarnaar in deze regulering wordt verwezen) houdt geen vrijstelling in voor 
of kan niet worden opgevat als een vrijstelling voor een andere overtreding van een 
dergelijke voorwaarde of van een overtreding van een andere voorwaarde of een 
vrijstelling van een recht dat voortkomt uit deze regulering of een ander document. Een 
dergelijke vrijstelling is alleen geldig indien schriftelijk ingediend. Indien Concacaf niet 
aandringt op een strikte naleving van de voorwaarden van deze regulering, of een ander 
document waarnaar in deze regulering wordt verwezen, bij een of meer gelegenheden, 
zal dat niet worden beschouwd als een vrijstelling voor, of zal dat Concacaf niet het recht 
ontnemen om daarna aan te dringen op de strikte naleving van die voorwaarde of andere 
voorwaarden in deze regulering, of een ander document waarnaar in deze regulering 
wordt verwezen. 

 
36. HANDHAVING 
Deze reguleringen werden op 19 februari 2021 goedgekeurd door het Concacaf-bestuur 
en zijn onmiddellijk daarna in werking gesteld. 
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Definities  

 

"Bijlage": deze bijlage 1 bij het Concacaf Caribbean Club Shield Competitiereglement 2021. 

"PCR-test bij aankomst": de PCR-test die wordt uitgevoerd binnen twaalf (12) uur na de 
landing in de Stad van het Gastland voor deelname aan de competitie, zoals nader 
omschreven in paragraaf 4.2.2. 

Onder "nauw contact" wordt verstaan (i) vijftien (15) minuten of langer doorbrengen binnen 
een straal van 2 meter van een persoon met een positieve PCR-test in een periode van 
vierentwintig (24) uur, (ii) het niet volgen van de vereisten inzake gezichtsbedekking en 
sociale afstand in deze bijlage, of (iii) zoals anderszins redelijkerwijs bepaald door de 
Concacaf naar eigen goeddunken. 

"Competitie": het 2021 Concacaf Caribbean Club Shield zoals beschreven in het 
Competitiereglement, inclusief, voor de doeleinden van Sectie 1 van deze Bijlage, reizen 
naar en van de Competitie. 

"Competitie PCR-tests": de geplande PCR-tests die gedurende de Competitie worden 
uitgevoerd, met uitzondering van de Aankomst PCR-test, zoals beschreven in paragraaf 
4.2.2. 

"Competitiereglementen": het Reglement voor de Competitie dat door de Concacaf-raad 
is goedgekeurd op 19 februari 2021.  

Onder "Gaststad" wordt verstaan de stad of het rechtsgebied waar het stadion wordt 
gevestigd dat voor de Wedstrijd wordt gebruikt of, indien van toepassing, een naburige stad 
of rechtsgebied waar een hotel, oefenveld, stadion of andere locatie in verband met de 
Competitie wordt gevestigd. 

Met "Lokale Autoriteiten" wordt bedoeld lokale, staats- of federale regelgevende 
agentschappen, departementen of andere overheidsinstanties met bevoegdheid over 
gezondheidszaken en jurisdictie over de desbetreffende persoon, deelnemende club of 
entiteit, al naar gelang van toepassing. Om twijfel te voorkomen, omvatten de lokale 
autoriteiten deze entiteiten in de thuisbasis van de deelnemende club, de entiteiten die 
bevoegd zijn tijdens de reis naar en van de Competitie en de entiteiten die bevoegd zijn 
tijdens de Competitie. 

Onder "Wedstrijdafvaardiging" wordt verstaan de leden van de reisafvaardiging (met 
inbegrip van spelers, coaches en eventuele functionarissen) die fysiek aanwezig zullen zijn 
bij een competitiewedstrijd. 

"Deelnemende club": een voetbalclub die deelneemt aan de Competitie. 
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Onder "Deelnemend clublid" wordt verstaan: de kaderleden, stafleden, personeelsleden, 
spelers, coaches, liaisons, bestuurders en alle andere personen die voorafgaand aan of 
tijdens de Competitie met de deelnemende club deelnemen of deze begeleiden. 

Onder "geleverde diensten en infrastructuur" wordt verstaan de diensten en faciliteiten die 
door de Concacaf worden geleverd in verband met de Competitie, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, reizen en accommodatie (zoals beschreven in circulaire brief nr. 1176 en 
enige andere relevante circulaire) en stadion- en trainingsfaciliteiten. 

"PCO" of "protocol nalevingsfunctionaris": de protocol nalevingsfunctionaris als beschreven 
in punt 2.4 van de bijlage. 

"PCR-test": een nasofarynxswab (neuswattenstaafje) of orofarynxswab + 
polymerasekettingreactietest op het SARS-CoV-2-RNA-virus. 

"Pre-Travel PCR Tests": de PCR Tests die door de deelnemende club moeten worden 
uitgevoerd voorafgaand aan de reis naar de Competitie, zoals beschreven in paragraaf 
4.2.1. 

"PBM" betekent persoonlijke beschermingsmiddelen die gedragen worden om de 
blootstelling van de COVID-19 tot een minimum te beperken. 

"TML" of "Team Medical Liaison": de Team Medical Liaison zoals beschreven in punt 2.3 van 
de bijlage. 

Onder "reisdelegatie" wordt verstaan de leden van de deelnemende club die zijn vermeld op 
de definitieve reislijst die achtenveertig (48) uur voor de eerste wedstrijd van de 
deelnemende club door de deelnemende club aan Concacaf is verstrekt. De reisdelegatie 
mag uit maximaal achttien (18) spelers en maximaal vijf (5) functionarissen, coaches of 
andere leden van de deelnemende club bestaan (om twijfel te voorkomen: dit mogen geen 
spelers zijn). Een deelnemende club mag tot tien (10) extra officials, coaches of andere 
deelnemende clubleden in zijn reisdelegatie opnemen, mits alle kosten (inclusief extra 
kosten om een grotere groep te huisvesten) met betrekking tot deze personen de 
uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de deelnemende club en deze personen 
onderworpen zijn aan alle verplichtingen hieronder als leden van een reisdelegatie. 
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Preambule  

Deze bijlage geeft een overzicht van de overwegingen, voorzorgsmaatregelen, protocollen 
en procedures die de deelnemende clubs vóór en tijdens de Wedstrijd moeten toepassen 
om het risico op verspreiding van COVID-19 tot een minimum te beperken.  

Niet-naleving van de hierin vervatte verplichtingen kan leiden tot disciplinaire maatregelen 
in overeenstemming met het Competitiereglement.  

1. Algemene beginselen  

1. 1 Elke deelnemende club (en elk deelnemend clublid, al naargelang het geval) zal 
de volgende bepalingen naleven op elk moment voorafgaand aan en tijdens de 
Wedstrijd, zowel tijdens officiële als niet-officiële activiteiten: 

1.1.1 Oefen sociale distantie (6 voet/2 meter afstand) tussen individuen en tussen 
teams, officials, en andere groepen van betrokken personen te allen tijde 
voorafgaand aan en tijdens de Competitie, en tijdens officiële en niet-officiële 
activiteiten. De enige uitzonderingen zijn: 

o tijdens het oefenen in de aangewezen zones/faciliteiten,  
o op het speelveld tijdens een training of een wedstrijd (van toepassing op 

spelers en één aangewezen coach wanneer zij staan),  
o wanneer wisselspelers zich opwarmen tijdens een wedstrijd (alleen voor 

spelers), en 
o tijdens het ontvangen of verstrekken van medische/therapeutische 

aandacht of zorg. 

1.1.2 Draag te allen tijde een masker (dat de mond en neus bedekt), inclusief in 
hotels, trainingsfaciliteiten, stadion, vluchten/bussen, en tijdens enig ander 
transport, voorafgaand aan en tijdens de Wedstrijd, en tijdens officiële en niet-
officiële activiteiten. De enige uitzonderingen zijn:  

o tijdens het oefenen in de aangewezen zones/faciliteiten,  
o wanneer je actief eet/drinkt,  
o op het speelveld tijdens een training of een wedstrijd (van toepassing op 

spelers en één (1) aangewezen coach wanneer zij staan),  
o wanneer wisselspelers zich opwarmen tijdens een wedstrijd (alleen 

voor spelers), en 
o tijdens het ontvangen of verstrekken van medische/therapeutische 

aandacht of zorg. 

Na dergelijke activiteiten moeten de maskers zo spoedig mogelijk opnieuw 
worden aangebracht.  
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De maskers moeten uit twee (2) of meer lagen bestaan, de mond en neus 
bedekken en onder de kin worden vastgezet. Voor alle duidelijkheid: N95 
ademhalingstoestellen of soortgelijke ademhalingstoestellen mogen worden 
gebruikt op voorwaarde dat zij geen ventiel bevatten. Kousenbanden, 
bandana's, zakdoeken of soortgelijke losse gezichtsbedekkingen worden niet 
als maskers beschouwd. 

1.1.3 Een goede handhygiëne in acht nemen, met inbegrip van het ononderbroken 
wassen van de handen gedurende ten minste 30 seconden met zeep, en/of 
het gebruik van handdesinfectans op alcoholbasis (ten minste 60%). 

1.1.4 Vermijd het aanraken van hun gezichten, van andermans uitrusting of 
bezittingen, of het delen of doorgeven van voorwerpen aan elkaar (inclusief 
waterflessen). 

1.1.5 Vermijd lichamelijk contact of nauwe nabijheid met anderen, ook tijdens het 
reizen (behalve voor spelers die aan een officiële wedstrijd of 
trainingsactiviteiten deelnemen). 

1.1.6 Vermijd om in de nabijheid te zijn van zieke mensen (om het even welk 
ziektetype) of in situaties die aan COVID-19 kunnen worden blootgesteld, 
zoals afgesloten ruimten. 

1.1.7 zich te onthouden van activiteiten met een hoog risico (zoals gedefinieerd 
door de toepasselijke lokale autoriteiten). 

1.1.8 Moedig videovergaderingen aan in plaats van persoonlijke vergaderingen. 

1.1.9 Reinig uitrusting, bezittingen, stoelen, bagage en dergelijke voor en na gebruik. 

1.1.10 Afzien van niet-essentiële reizen of vervoer, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot boodschappen, leveringen of pick-ups. 

1.1.11 Voldoen aan alle in deze bijlage beschreven testvoorschriften en tijdschema's. 

1.1.12 Voldoen aan alle andere gezondheidsvoorschriften die door de toepasselijke 
plaatselijke autoriteiten worden uitgevaardigd. 

1.2 Deze Algemene Beginselen moeten ten minste twee (2) weken voorafgaand aan 
hun reis naar de Competitie en gedurende de gehele duur van de Wedstrijd door 
alle personen worden nageleefd. 

 

2. Verantwoordelijkheden van de deelnemende clubs en noodzakelijke rollen  

2.1 Tien (10) tot vijftien (15) dagen voor de reis naar de Wedstrijd moet elke 
Deelnemende Club een minimum van dertig (30) minuten durende training 
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geven om alle Deelnemende Clubleden te leren hoe persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE) te dragen en af te voeren, de symptomen van 
COVID-19 te herkennen, en alle gezondheidsgerelateerde zaken te 
communiceren zonder anderen bloot te stellen. Uiterlijk tien (10) dagen voor de 
reis naar de Competitie zal de Deelnemende Club (i) aan de Concacaf verklaren 
dat deze training is gegeven aan alle Deelnemende Clubleden, (ii) aan de 
Concacaf een lijst verstrekken waarop staat wanneer elk lid van de Reisdelegatie 
de training heeft gevolgd, en (iii) aan de Concacaf een kopie verstrekken van het 
gebruikte trainingsmateriaal. 

2.2 Vanaf ten minste twee (2) weken vóór de reis naar de Competitie en tijdens de 
Competitie houdt de Deelnemende Club traceercontacten bij van alle leden van 
de Reisdelegatie of in contact met dergelijke personen. Toegewezen zitplaatsen 
voor alle leden van de Reisdelegatie tijdens het reizen, of bij maaltijden en 
overnachtingen, zijn verplicht en worden bewaard voor de administratie van de 
Deelnemende Club. Indien voorafgaand aan de reis naar de Competitie de 
Reisdelegatie, of enig deel daarvan, kamers zal delen, dient de Deelnemende 
Club Concacaf hiervan vooraf op de hoogte te stellen en contact met hen te 
houden. Voor alle duidelijkheid, een deelnemende club moet deze paragraaf 2.2 
toepassen op alle aspirant-leden van haar reisdelegatie om naleving te 
verzekeren met betrekking tot de uiteindelijke reisdelegatie. 

2.3 Benoem een Team Medical Liaison die verantwoordelijk is voor het regelen van 
de juiste tests bij een testdienstverlener voor de gehele teamdelegatie, erop 
toeziet dat alle personen worden getest in overeenstemming met deze bijlage, 
alle testresultaten ontvangt, en de Concacaf onmiddellijk op de hoogte stelt 
nadat de resultaten beschikbaar zijn. De TML moet iemand zijn met de juiste 
medische competentie, bij voorkeur de teamarts. 

2.4 Een Protocol Compliance Officer aanstellen, die lid moet zijn van de Reisdelegatie 
en die verantwoordelijk is voor het te allen tijde doen naleven van de Algemene 
Beginselen voorafgaand aan en tijdens de Competitie. De PCO zal: 

2.4.1 Voordat u naar de competitie afreist, moet u ervoor zorgen dat hotels, 
vergaderzalen, faciliteiten, leveringen, cateringdiensten, 
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoersdiensten de beste praktijken 
volgen in verband met de beperking van COVID-19, de regelgeving van de 
plaatselijke autoriteiten toepassen en de in deze bijlage beschreven 
maatregelen treffen. 

 2.4.2 Tijdens de reis naar de Competitie en op elk moment tijdens de Competitie, 
onmiddellijk de Concacaf op de hoogte stellen van problemen met de 
geleverde diensten en de Infrastructuur, in overeenstemming met de beste 
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praktijken met betrekking tot COVID-19 beperking, de uitvoering van de 
regelgeving van de Lokale Autoriteiten of andere maatregelen die in deze 
bijlage worden beschreven.  

2.4.3 Verzamel en bewaar (gedurende ten minste negentig (90) dagen na het 
einde van de Wedstrijd) het volgende: 

o Schriftelijke toewijzing van zitplaatsen tijdens het reizen (met inbegrip van 
vluchten en vervoer over de grond) en foto('s) waaruit blijkt dat deze 
toewijzingen zijn nageleefd, 

o Schriftelijke toewijzing van zitplaatsen bij de maaltijden en foto('s) waaruit 
blijkt dat deze toewijzingen zijn nageleefd, 

o Foto's waarop sociale distantie te zien is in zalen en op bijeenkomsten, 
o schriftelijke aanwijzing van een lid van de deelnemende club om de nodige 

boodschappen te doen, en 
o Elke andere opdracht of activiteit, op aanwijzing van de Concacaf. 

2.4.4 Coördineert met de TML de nodige tests voor de reisdelegatie voorafgaand 
aan internationale reizen, zoals vereist door Concacaf en de toepasselijke 
plaatselijke autoriteiten. 

2.5 Rapporteer onmiddellijk elk positief testresultaat of personen met COVID-19-
symptomen aan Concacaf en voldoe aan alle toepasselijke wetten en 
voorschriften die door de plaatselijke autoriteiten en deze bijlage worden 
opgelegd.  

 

3. Reisbeperkingen  

3.1  Elke deelnemende club is verantwoordelijk voor het vaststellen van en het 
voldoen aan alle reisbeperkingen en documentatie-eisen van en naar haar 
thuisland en haar luchthaven van aankomst in de gaststad, met inbegrip van 
eventuele beperkingen die door een noodzakelijk aansluitend land worden 
opgelegd. Indien een Deelnemende Club zich niet houdt aan de van toepassing 
zijnde reisbeperkingen en daardoor niet of te laat aankomt bij de wedstrijd(en), 
wordt (worden) die wedstrijd(en) automatisch door de Disciplinaire Commissie 
van de Concacaf voor verloren verklaard en geacht met 3-0 te zijn verloren.  

3.2 Elke Deelnemende Club zal de Concacaf schriftelijk informeren over zulke 
beperkingen, documentatie, en/of elke andere vereiste voor een door de 
Concacaf te bepalen datum via een circulaire en onmiddellijk bij elke verandering 
die zich voordoet tot het einde van zijn deelname aan de Competitie. Indien het 
niet voldoen aan deze Sectie 3.1.2 door een Deelnemende Club leidt tot extra 
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kosten voor het reorganiseren of organiseren van de Competitie, dan zal deze 
Deelnemende Club deze extra kosten dragen. 

3.3 Elke deelnemende club moet uiterlijk achtenveertig (48) uur voor aanvang van de 
eerste wedstrijd in de gaststad arriveren en zich daar melden bij de Concacaf.   

3.4 Geen enkel lid van een deelnemende club mag naar de Competitie reizen zonder 
bewijs van een negatieve PCR-test en elk ander document dat door een 
plaatselijke autoriteit wordt gevraagd.  

3.5 Indien om welke reden dan ook deelnemende clubs niet kunnen reizen vanwege 
COVID-19, behoudt Concacaf zich het recht voor om de Competitie te 
reorganiseren, inclusief maar niet beperkt tot het kiezen van een nieuwe locatie. 

 

4. COVID-19 Symptomen en testen  

4.1 PCR Test 

4.1.1 Aanvullende overwegingen bij de PCR-tests: 

o De dienstverlener van de PCR-test moet een door een nationale 
volksgezondheidsinstantie gecertificeerd laboratorium zijn of een door 
de Concacaf aangewezen of goedgekeurde leverancier zijn en moet 
voldoen aan de door de plaatselijke autoriteiten opgelegde wetten en 
voorschriften, en  

o Uitsluitend met betrekking tot PCR-tests voorafgaand aan een reis, 
indien de Lokale Autoriteiten eisen dat de tests worden uitgevoerd door 
een specifiek laboratorium of door een volksgezondheidsinstantie en 
deze eisen in strijd zijn met de bepalingen van deze Bijlage, dient de 
Deelnemende Club Concacaf hiervan schriftelijk in kennis te stellen 
voordat de eerste PCR-test voorafgaand aan een reis wordt 
uitgevoerd, waarbij redelijke medische details worden verstrekt zodat 
Concacaf het testprotocol kan beoordelen. Concacaf zal, naar eigen 
en uiteindelijke oordeel, mededelen of een dergelijk alternatief 
aanvaardbaar is als een Pre-Travel PCR Test.  

4.1.2 De reisdelegatie moet worden getest en voldoen aan het onderstaande 
testschema om te mogen deelnemen aan de Wedstrijd. 

4.1.3 Concacaf kan te allen tijde en naar eigen goeddunken een PCR-test 
verlangen voor elk lid van een reisdelegatie en elke andere persoon die 
geacht wordt met de reisdelegatie te reizen of in nauw contact te staan met 
een lid van een reisdelegatie. Een dergelijke persoon, al dan niet lid van een 



                                                                                   

 60 

 

REGULERING 2021 

 

 

deelnemende club, wordt voor de toepassing van deze bijlage beschouwd als 
lid van een deelnemende club. 

4.1.4 Eenieder die weigert een (al dan niet geplande) PCR-test aan de Concacaf 
voor te leggen, wordt onmiddellijk geacht een positief PCR-testresultaat te 
hebben ontvangen en moet voldoen aan de protocollen van deze bijlage. 

4.1.5 Elke Deelnemende Club zal die acties ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn 
of die door de Concacaf worden verzocht om ervoor te zorgen dat de 
Concacaf alle PCR Testresultaten ontvangt zoals hierin voorzien, inclusief 
maar niet beperkt tot het verstrekken (of laten verstrekken door 
Deelnemende Clubleden) van medische toestemmingen, vrijwaringen of 
andere toestemmingen die vereist zijn door toepasselijke wet- en 
regelgeving. Elk PCR-Testresultaat dat om welke reden dan ook niet aan de 
Concacaf wordt verstrekt, zal automatisch worden beschouwd l seen positief 
PCR-Testresultaat. 

4.2 PCR Test Schema 

4.2.1 De deelnemende club moet PCR-tests afnemen bij alle individuen van zijn 
reisdelegatie en de resultaten als volgt aan Concacaf verstrekken:  

o Pre-Travel PCR Test #1 - PCR Test niet eerder uitgevoerd dan MD-6 en 
resultaten naar Concacaf voor 17:00 uur (EST) op MD-4 

o Pre-Travel PCR Test #2 - PCR Test niet eerder uitgevoerd dan MD-3 en 
resultaten naar Concacaf voor 17:00 uur (EST) op MD-1 

Het bovenstaande zijn minimumvereisten. Elke deelnemende club mag 
aanvullende PCR-testen uitvoeren indien gewenst of vereist door zijn 
federatie, competitie of plaatselijke autoriteiten. In dat geval moet een 
Deelnemende Club die aanvullende tests uitvoert (i) het resultaat van elke 
aanvullende test onmiddellijk na ontvangst van die resultaten aan de 
Concacaf verstrekken en (ii) de testresultaten van een PCR-test die niet 
eerder dan MD-5 is uitgevoerd voor 17:00 uur (EST) op MD-3 aan de Concacaf 
verstrekken. 
 

4.2.2 Elk lid van de reisdelegatie moet de uitgevoerde PCR-tests als volgt bij de 
Concacaf indienen: 

o PCR-test bij aankomst - Uit te voeren binnen twaalf (12) uur na de landing 
in de gaststad. 

o Competitie PCR Tests - Concacaf zal Deelnemende Clubs op de hoogte 
stellen van het schema van voortgezette tests die in de loop van de 
Competitie zullen worden uitgevoerd. Om de Deelnemende Clubs te 
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helpen bij hun voorbereiding, zullen naar verwachting de volgende PCR-
testen worden uitgevoerd: 
 Niet meer dan 24 uur na afloop van hun eerste wedstrijd in de 

groepsfase  
 Niet meer dan 24 uur na de voltooiing van de groepsfase voor de halve 

finalisten 
4.2.3 Na de PCR-test bij aankomst moeten alle deelnemers aan die test zichzelf 

isoleren in hun hotelkamer totdat de uitslag van die PCR-test negatief is. 
Concacaf zal de deelnemende clubs op de hoogte stellen van de 
isolatieprotocollen die van toepassing zijn op de PCR-tests in de competitie, 
op hetzelfde moment dat het schema voor deze tests wordt bekendgemaakt. 

4.2.4 Concacaf behoudt zich het recht voor om op elk moment en in aanvulling op 
dit schema aanvullende PCR-tests te vragen voor elk individu.  

4.2.5 Uiterlijk vier (4) uur voor de wedstrijd van de Deelnemende Club moet iedere 
Deelnemende Club aan de Concacaf een schriftelijke bevestiging overleggen 
dat iedere persoon in hun Reisdelegatie de meest recente geplande of 
verplichte PCR-test heeft ondergaan en de resultaten van die test. Voor elke 
Reisdelegatie met een positieve testuitslag op enig moment tijdens de 
Competitie, zal de Deelnemende Club verder bevestigen dat deze persoon 
voldoet aan de protocollen van deze Bijlage, inclusief, indien van toepassing, 
dat deze persoon heeft voldaan aan de eisen van paragraaf 4.4.6 hieronder. 

4.2.6 De Concacaf is verantwoordelijk voor de uitvoering (op kosten van de 
Concacaf) van de Aankomst PCR-tests en de Wedstrijd PCR-tests. Voor alle 
duidelijkheid, de Deelnemende Clubs zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren 
(op hun kosten) van alle andere tests. 

4.3 Symptomen van COVID-19 

4.3.1 Iedereen die symptomen van COVID-19 vertoont, moet uit de reizende 
delegatie worden verwijderd, zichzelf isoleren en contact opnemen met de 
plaatselijke autoriteiten. Bevestigende en/of aanvullende tests moeten 
worden overwogen. Naleving van de bepalingen inzake positieve PCR-
testresultaten (met inbegrip van punt 4.4.6) hieronder is vereist om terug te 
keren naar deelname aan de Wedstrijd en/of officiële activiteiten. 

4.4 Positief PCR testresultaat 

4.4.1 Elke persoon met een positieve PCR-testuitslag wordt uitgesloten van elke 
vorm van betrokkenheid bij de Competitie.  

4.4.2 Voor de toepassing van deze bijlage mag alleen gebruik worden gemaakt van 
een PCR-test als omschreven in punt 4.1.1 hierboven. Elk positief resultaat dat 
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door een ander type test wordt verkregen, wordt beschouwd als een positief 
resultaat van een PCR-test en alleen negatieve resultaten van een PCR-test 
worden in aanmerking genomen. 

4.4.3 Bij de bevestiging van een positieve PCR-test moet het team onmiddellijk 
contact opnemen met de Lokale Autoriteiten (indien van toepassing) en de 
Concacaf om hen op de hoogte te brengen van het testresultaat. 

4.4.4 De PCO verschaft Concacaf een rapport met de contactinformatie voor 
tracering en bewijs van naleving van deze bijlage door de deelnemende club, 
sinds de vorige negatieve PCR-testresultaten of twee (2) weken voorafgaand 
aan de reis naar de Competitie, afhankelijk van welke het kortst is. 

4.4.5 Een persoon met een positief PCR Test resultaat moet:  

o onmiddellijk uit de reisdelegatie verwijderd worden en niet meer naar de 
wedstrijdlocatie mogen reizen,  

o onverkiesbaar worden verklaard voor deelname aan de wedstrijd(en), 
voor zover van toepassing,  

o worden afgezonderd in één ruimte (weg van de rest van de spelers, teams 
of staf),  

o ervoor zorgen dat er geen interactie is met andere personen die aan de 
Competitie deelnemen, en  

o alle andere instructies van de Concacaf op te volgen, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, instructies van Concacaf-staf of zoals schriftelijk 
bepaald via het noodactieplan voor de competitie (mee te delen via 
circulaire) of anderszins. 

4.4.6 Een persoon met een positief resultaat van de PCR-test moet zijn activiteiten 
en deelname aan de Competitie kunnen hervatten: 

o het verkrijgen van twee (2) negatieve PCR-testresultaten van afzonderlijke, 
opeenvolgende tests die tussen twaalf (12) en achtenveertig (48) uur na 
elkaar zijn afgenomen,  

o alle COVID-19 symptomen voorbij zijn,  
o elke medische behandeling, quarantaine/isolatie, therapie of andere eis van 

de plaatselijke autoriteit is voltooid, en  
o In het geval van een speler, is geslaagd voor een harttest. 

o Of aan elk van het voorgaande wordt voldaan, wordt uitsluitend ter 
beoordeling van Concacaf bepaald. 

4.4.7 Bij bevestiging van een positieve PCR-test, of indien wordt vastgesteld dat een 
deelnemende club (of een lid van de reisdelegatie) de vereiste protocollen in 
deze bijlage niet naar behoren heeft gevolgd, draagt deze deelnemende club 



                                                                                   

 63 

 

REGULERING 2021 

 

 

de kosten (met inbegrip van eventuele aanvullende PCR-tests die door haar 
of een andere deelnemende club moeten worden uitgevoerd als gevolg van 
een dergelijke positieve PCR-testuitslag), en kan zij worden onderworpen aan 
aanvullende kosten of sancties als bepaald in deze bijlage (of onderworpen 
aan de tuchtcommissie van de Concacaf).  

4.5 Positief PCR-testresultaat dat de concurrentie beïnvloedt 

4.5.1 Indien in de loop van de Competitie meer dan de helft van een reisdelegatie 
een positieve PCR-testuitslag krijgt, wordt de gehele reisdelegatie geacht een 
positieve PCR-testuitslag te hebben gekregen.  

4.5.2 Indien een lid van een reisdelegatie geacht wordt in nauw contact te zijn 
geweest met een persoon met een positieve PCR-testuitslag, dan zal de 
gehele reisdelegatie een aanvullende PCR-test moeten ondergaan. Indien de 
resultaten van een dergelijke PCR-test niet binnen vier (4) uur na aanvang van 
een competitie aan de Concacaf zijn geretourneerd, mag de betreffende 
persoon niet aan de competitie deelnemen en wordt deze persoon uitsluitend 
voor de toepassing van deze paragraaf 4.5 geacht een positief PCR-
testresultaat te hebben ontvangen. 

4.5.3 Indien een Deelnemende Club minder dan acht (8) spelers (waaronder 
tenminste één (1) doelman) beschikbaar heeft (d.w.z. met negatieve PCR-
testresultaten) voor een wedstrijd, dan zal die wedstrijd automatisch door de 
Disciplinaire Commissie van de Concacaf als verloren worden verklaard door 
die Deelnemende Club en zal deze wedstrijd worden beschouwd als zijnde 
verloren met 3-0. 

4.5.3.1 Indien beide bij een wedstrijd betrokken deelnemende clubs door deze 
hierboven beschreven omstandigheden worden getroffen en de 
wedstrijd niet kan worden herschikt, wordt verklaard dat beide teams 
de wedstrijd hebben verloren en wordt ervan uitgegaan dat beide 
teams met 3-0 hebben verloren. 

4.5.4 Indien een deelnemende club meer dan acht (8) spelers heeft (waaronder 
tenminste één (1) doelman), maar toch meerdere leden van haar 
reisdelegatie niet beschikbaar heeft (d.w.z. met positieve PCR-
testresultaten) voor een wedstrijd, zal de Concacaf bepalen, naar eigen en 
uiteindelijk oordeel van de Concacaf, of deze wedstrijd al dan niet wordt 
opgeschort. 

4.5.5 Indien de Concacaf om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot 
kosten, een getroffen wedstrijd niet kan verzetten, zal de wedstrijd door de 
Disciplinaire Commissie van de Concacaf voor verloren worden verklaard 
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door de getroffen deelnemende club en zal de wedstrijd worden beschouwd 
als zijnde verloren met 3-0 door die deelnemende club.  

5. Wedstrijd activiteiten 

Naast de algemene richtlijnen moet elke deelnemende club (en elk lid van de reisdelegatie) 
ook voldoen aan het volgende: 

5.1 Trainings faciliteiten 

5.1.1 Maskers moeten altijd worden gedragen bij aankomst in de trainingsfaciliteit 
en wanneer niet actief wordt getraind in de aangewezen trainingszones. 

5.1.2 Spelers en staf moeten gekleed zijn voor aankomst in het trainingscentrum. 

5.1.3 De PCO moet vooraf bevestigen dat alle faciliteiten, badkamers, banken en 
uitrusting gedesinfecteerd zijn (en indien dit niet het geval is, Concacaf 
onmiddellijk verwittigen). 

5.2 Protocol voor de wedstrijd  

5.2.1 Alle personen moeten direct naar de kleedkamer lopen bij aankomst op de 
locatie. 

5.2.2 Uniformcontrole voorafgaand aan de wedstrijd zal worden uitgevoerd door 
de vierde official. 

5.2.3 Vervangers en personeel moeten direct naar de bank gaan met maskers.  

5.2.4 Binnen de tunnel moeten de spelers afstand houden van elkaar en van de 
tegenpartij. Het eerste team loopt als eerste naar het veld, gevolgd door het 
tweede team totdat het eerste team (spelers en staf) in het speelveld is. 

5.2.5 Spelers en teams mogen voor of na de wedstrijd geen vaantjes, truitjes of 
andere voorwerpen ruilen. 

5.3 Stadion 

5.3.1 Onderwerp u aan een temperatuurcontrole bij aankomst op de locatie. Als 
een persoon een temperatuur van 100,4°F/38°C of hoger heeft, zal hij 
opnieuw worden gecontroleerd. Als die persoon nog steeds een temperatuur 
van 100,4°F/38°C of hoger heeft, zal hij niet toegelaten worden in de zaal. 

5.3.2 Alle personen op de bank zijn verplicht maskers te dragen tijdens de wedstrijd.  

5.3.3 De spelers mogen tijdens de wedstrijd hun masker afdoen voor de warming-
up. 

5.3.4 Instrueer spelers en teamafgevaardigden zich te onthouden van spugen of 
het snuiten van hun neus op het speelveld. 
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5.3.5 Eén (1) coach per keer mag het masker tijdens de wedstrijd afnemen 
wanneer hij weg van de bank staat, idealiter 6 voet/2 meter, en instructies 
geeft aan de spelers op het speelveld.  

5.3.6 Vervangende spelers en/of coaches moeten voldoen aan verzoeken van de 
Concacaf om op tijdelijke zitplaatsen of op de tribune plaats te nemen, indien 
de Concacaf dit noodzakelijk acht in verband met beperkingen van de locatie. 

5.3.7 Zeg dat vieringen na doelen beperkt moeten blijven tot zonder high-fives of 
handdrukken. 

5.3.8 Voor alle duidelijkheid, het niet naleven van het bovenstaande door spelers of 
officials, of het niet opvolgen van de instructies die op grond van het 
bovenstaande zijn ontvangen, kunnen deze personen na de wedstrijd aan 
disciplinaire maatregelen onderwerpen.  

5.4 Trainings/Medische Kamer 

5.4.1 De PCO is verantwoordelijk voor: 

o Het correct schoonmaken en ontsmetten van de opleidings/medische 
ruimte voor en na elk gebruik, 

o Dat alleen spelers die medische zorg of behandeling krijgen in de 
trainingsruimte mogen zijn. Sociale distantie moet worden gehandhaafd 
buiten de zorgverlener en de atleet, en 

o dat het medisch personeel de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PPE) draagt, waaronder handschoenen, een masker, een veiligheidsbril 
of oogbescherming en een toga, wanneer het een atleet van zijn 
wedstrijddelegatie behandelt. 

5.5 Activiteiten na de wedstrijd  

Spelers en andere leden van de wedstrijdleiding moeten het veld zo snel 
mogelijk verlaten,  

Er mag geen samenkomst in het midden van het veld plaatsvinden voor een 
handdruk na de wedstrijd met de officials en de tegenpartij, 

Er zijn geen cooldowns toegestaan op het veld, 
Spelers en deelnemers moeten douchen en hun ijsbaden nemen in het hun 

toegewezen hotel, 
De wedstrijddelegaties verlaten het stadion zo spoedig mogelijk na afloop van 

de wedstrijd en nadat aan alle mediavereisten is voldaan, en  
Net als bij de aankomsten zal het vertrek van de wedstrijddelegatie worden 

gespreid om elk lichamelijk contact te beperken. 
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 6. Overige 

6.1 In geval van tegenstrijdigheid of conflict tussen de bepalingen van het 
Competitiereglement en deze bijlage, prevaleren de bepalingen van deze bijlage. 

6.2 Om twijfel te voorkomen: elke beslissing of vaststelling in deze bijlage die door de 
Concacaf (en niet door de tuchtcommissie van de Concacaf) moet worden 
genomen, geschiedt uitsluitend en definitief ter beoordeling van de Concacaf en 
is niet vatbaar voor beroep of protest. 
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	2.2 Vanaf ten minste twee (2) weken vóór de reis naar de Competitie en tijdens de Competitie houdt de Deelnemende Club traceercontacten bij van alle leden van de Reisdelegatie of in contact met dergelijke personen. Toegewezen zitplaatsen voor alle led...
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	4.1.4 Eenieder die weigert een (al dan niet geplande) PCR-test aan de Concacaf voor te leggen, wordt onmiddellijk geacht een positief PCR-testresultaat te hebben ontvangen en moet voldoen aan de protocollen van deze bijlage.
	4.1.5 Elke Deelnemende Club zal die acties ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn of die door de Concacaf worden verzocht om ervoor te zorgen dat de Concacaf alle PCR Testresultaten ontvangt zoals hierin voorzien, inclusief maar niet beperkt tot het...

	4.2 PCR Test Schema
	4.2.1 De deelnemende club moet PCR-tests afnemen bij alle individuen van zijn reisdelegatie en de resultaten als volgt aan Concacaf verstrekken:
	4.2.2 Elk lid van de reisdelegatie moet de uitgevoerde PCR-tests als volgt bij de Concacaf indienen:
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	4.2.4 Concacaf behoudt zich het recht voor om op elk moment en in aanvulling op dit schema aanvullende PCR-tests te vragen voor elk individu.
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	4.4 Positief PCR testresultaat
	4.4.1 Elke persoon met een positieve PCR-testuitslag wordt uitgesloten van elke vorm van betrokkenheid bij de Competitie.
	4.4.2 Voor de toepassing van deze bijlage mag alleen gebruik worden gemaakt van een PCR-test als omschreven in punt 4.1.1 hierboven. Elk positief resultaat dat door een ander type test wordt verkregen, wordt beschouwd als een positief resultaat van ee...
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