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ALGEMENE BEPALINGEN
1. NAAM VAN DE COMPETITIE
1.1.De CONCACAF-Landencompetitie (“De Competitie), is een officiële CONCACAFcompetitie van nationale teams belichaamd in de CONCACAF Statuten. De
Competitie wordt tussen het jaar 2018 en 2020 gespeeld en het CONCACAFbestuur bepaalt de data en locaties. Alle nationale bonden verbonden aan de
CONCACAF worden uitgenodigd voor deelname.
1.2.De Competitie bestaat uit drie (3) fases:
1.2.1.

Kwalificatie Landencompetitie;

1.2.2.

Groepsfase Landencompetitie;

1.2.3.

Finaleronde Landencompetitie;

1.2.4.

Bij referentie aan alle drie (3) de fases - hierna: de Competitie.

2. DE ORGANISERENDE NATIONALE BOND
2.1. De organiserende nationale bonden (hierna: HMA) werken samen met de
CONCACAF aan de organisatie en het houden van de wedstrijden voor de
kwalificatie voor de Landencompetitie en de groepsfase van de
Landencompetitie, evenals de beveiliging gedurende deze evenementen. De
finaleronde van de Landencompetitie wordt uitsluitend door de CONCACAF
georganiseerd en beheerd.
2.2. De HMA valt onder de supervisie en controle van de CONCACAF, die het laatste
woord heeft bij alle relevante zaken aangaande de kwalificatie voor de
Landencompetitie en de groepsfase van de Landencompetitie. De beslissingen van
de CONCACAF zijn definitief en bindend en kunnen niet worden aangevochten.
2.3. Werkrelaties tussen de HMA en de CONCACAF vallen onder de
Teamdeelnameovereenkomst en de CONCACAF Landencompetitie (“De
Regulering”). De regulering en alle richtlijnen, beslissingen en circulaires van de
CONCACAF zijn bindend voor alle partijen die deelnemen en betrokken zijn bij
de voorbereiding, organisatie en het houden van de Competitie.
2.4. Elk recht dat niet wordt afgestaan door deze regelgeving aan een deelnemende
nationale bond of een andere partij via een eerdere schriftelijke melding of per
circulaire is exclusief in het bezit van de CONCACAF.
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2.5. De verantwoordelijkheden van de HMA zijn inclusief, maar niet beperkt tot:
2.5.1. het garanderen, plannen en handhaven van de openbare orde en de
veiligheid en beveiliging in de stations en andere relevante locaties in
samenwerking met de lokale autoriteiten. De stadionveiligheids- en
beveiligingsregulering van de FIFA en/of CONCACAF is van toepassing als
de minimale standaard en richtlijnen tijdens de Competitie;
2.5.2. ervoor
zorgen
dat
er
voldoende
grondpersoneel
en
beveiligingsmedewerkers aanwezig zijn om de veiligheid te kunnen
garanderen van de teams, wedstrijdofficials en toeschouwers;
2.5.3. in samenspraak met de CONCACAF verzekeringspolissen afsluiten voor het
dekken van alle risico’s die zijn verbonden aan de organisatie van de
thuiswedstrijden. Dit geldt in het bijzonder voor een adequate en brede
aansprakelijkheidsverzekering voor alle stadions, leden van de HMA,
vrijwilligers en andere personen die zijn betrokken bij de organisatie van
de Competitie, met uitzondering van de bezoekende teamdelegatieleden;
2.5.4. het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering tegen mogelijke
toeschouwersongelukken of overlijden
2.6. De HMA vrijwaart de CONCACAF van alle verantwoordelijkheid en zal afstand
doen van elke claim tegen de CONCACAF en leden van de delegatie voor
opgelopen schade die resulteert uit een actie of nalatigheid gerelateerd aan de
organisatie en het verloop van de Competitie.
2.7. De HMA zorgt ervoor dat elke beslissing van de CONCACAF of juridische instanties
gerelateerd aan de plichten en verantwoordelijkheden direct zal worden
uitgevoerd.
3. CONCACAF
3.1.De verantwoordelijkheden van de CONCACAF zijn onder meer:
3.1.1. het toezicht houden op de algemene voorbereidingen, besluiten nemen
over de structuur en indeling van de Competitie;
3.1.2. de datums vastleggen en de locaties goedkeuren voor de wedstrijden voor
de kwalificatie voor de Landencompetitie en groepsfase voor de
Landencompetitie. De CONCACAF behoudt zich het recht voor om de
datums te bepalen en de locatie te kiezen voor de finaleronde van de
Landencompetitie;
3.1.3. het bepalen van het wedstrijdschema en de aftraptijden voor de
6
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Competitie;
3.1.4. het uitkiezen van de officiële bal voor de finaleronde van de
Landencompetitie en het goedkeuren van de officiële bal voor de
kwalificatie en groepsfase van de Landencompetitie op basis van de
afgesproken technische materialen voor de Competitie.
3.1.4.1.
Alleen een bal die voldoet aan de FIFA-kwaliteitsstandaard (FIFAkwaliteit PRO, FIFA-kwaliteit, Internationale wedstrijdstandaard) wordt
goedgekeurd;
3.1.5. het goedkeuren van de voorgestelde keuze van de FIFA-antidopingseenheid voor een WADA-geaccrediteerd laboratorium dat de
dopinganalyse uitvoert;
3.1.6. het aanwijzen van wedstrijdcoördinatoren, locatiecoördinatoren,
wedstrijdofficials,
Technische
Studiegroep,
scheidsrechters,
scheidsrechtersbeoordelaars, leden van de Disciplinaire commissie en
andere gedelegeerden (hierna: wedstrijdofficials) voor De Competitie;
3.1.7. dagelijkse onkosten-vergoeding en internationale reiskosten voor de
CONCACAF wedstrijdofficials.
3.1.8. het vervangen van nationale bonden (naar inzicht van de CONCACAF) die
zich hebben teruggetrokken uit De Competitie;
3.1.9. het beoordelen van protesten en ondernemen van de juiste stappen om
te bepalen of deze toepasselijk zijn, met uitzondering van ingediende
protesten aangaande de toelating van spelers, die worden afgehandeld
door de Disciplinaire commissie van de CONCACAF;
3.1.10. het beslissen over gevallen waarin deelnemende nationale bonden zich
niet aan tijdslimieten en/of de formele vereisten voor het indienen van
de noodzakelijke documenten houden;
3.1.11. verzamelen van team informatie (dwz.teamlijsten, kamerlijsten, menus,
reisschemas, VISA informatie, kleuren kleding, etc.)
3.1.12. het afhandelen van gevallen waarin een wedstrijd wordt afgelast (volgens
de Spelregels) in navolging van deze regulering;
3.1.13. het beslissen over het verplaatsen van wedstrijden vanwege extreme
omstandigheden of overmacht;
3.1.14. disciplinaire maatregelenen en communicatie van de genomen acties
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3.1.15. dagelijkse toewijzing van de officials aan de wedstrijden
3.1.16. het verstrekken van oefenballen aan de teams die gekwalificeerd zijn
voor het CONCACAF Nations League Final Championship bij aankomst en
wedstrijdballen op de locatie;
3.1.17. geven van de trofee voor de kampioenen en medailles voor de derde
plaats (indien van toepassing), tweede plaats en kampioen;
3.1.18. het afhandelen van elk ander aspect van de Competitie dat volgens de
voorwaarden van deze regulering niet onder de verantwoordelijkheid van
een andere instantie valt.
3.2. De beslissingen genomen door de CONCACAF zijn definitief en bindend en kunnen
niet worden aangevochten.
4. DEELNEMENDE NATIONALE BONDEN
4.1. Elke deelnemende nationale bond (hierna: PMA) 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 het
team en andere personen die namens het team taken uitvoeren, 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. dekking van alle competitiegerelateerde kosten, voor de thuis- en
uitwedstrijden, voor de teamdelegatieleden voor de kwalificatie en
groepsfase van de Landencompetitie;
4.1.4. voor de finaleronde van de Landencompetitie is elke PMA
verantwoordelijk voor dekking van het verlengde verblijf van elk lid van
de delegatie. Elke PMA is eveneens verantwoordelijk voor dekking van de
kosten voor elk extra lid van de delegatie dat hoger is dan het aantal dat
is goedgekeurd door de CONCACAF;
4.1.5. het op tijd aanvragen en dekken van alle kosten voor vereiste visa bij het
consulaat of de ambassade van het organiserende land waar de
wedstrijden worden gespeeld; voor dit proces moet zo vroeg mogelijk om
8
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de hulp van de HMA worden gevraagd;
4.1.6. het bijwonen van persconferenties en andere officiële media-activiteiten
van de CONCACAF en/of de HMA in navolging van de toepasselijke
regulering;
4.1.7. het
zorgen
voor
het
invullen
van
de
CONCACAFteamdeelnameovereenkomst en ondertekenen van de vereiste
documenten door elk lid van de delegatie, en waar van toepassing, een
aangewezen vertegenwoordiger;
4.1.8. het zorgen voor de naleving van alle toepasselijke regels (inclusief De
Regels), richtlijnen, regels en circulaires, beslissingen van de CONCACAF
en het bestuur, de Scheidsrechterscommissie, Disciplinaire commissie,
Ethische commissie en Beroepscommissie door elk lid van de delegatie;
4.1.9. het leveren van alle gevraagde informatie en/of documentatie aan
CONCACAF binnen de vastgelegde deadlines. Nationale bonden die er niet
in slagen om CONCACAF alle gevraagde informatie en/of documentatie
binnen de vastgelegde deadlines te leveren, krijgen een boete van $ 5.000
USD, behalve bij onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht
zoals vastgesteld door het Algemeen secretariaat van de CONCACAF. De
boete wordt bij elke herhaling van de overtreding verhoogd met 50%;
4.1.10. het toestaan van het gebruik van de merktekens van de nationale bond
voor de promotie van de Competitie door de CONCACAF, zoals uiteengezet
in de Commerciële regulering waar elke fase van deze Competitie onder
valt. Dit gebeurt alleen ten behoeve van de promotie van de Competitie.
4.2. Nationale bonden, hun spelers en functionarissen die deelnemen aan de
Competitie beloven om volledig te voldoen aan en te respecteren:
4.2.1. de wetten van het spel en de principes van Fair Play;
4.2.2. de CONCACAF-statuten en alle CONCACAF-reglementen, regels, codes,
protocollen, circulaires, richtlijnen en beslissingen (inclusief De
Reglementen);
4.2.3. alle beslissingen en richtlijnen van het CONCACAF-bestuur;
4.2.4. De disciplinaire code van de FIFA en, zodra deze van kracht is, de
disciplinaire code van de CONCACAF;
4.2.5. de ethische code van CONCACAF en de gedragscode van CONCACAF;
9
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4.2.6. de reglementen voor dopingcontrole van FIFA;
4.2.7. alle CONCACAF-protocollen tijdens wedstrijden en volledige medewerking
verlenen aan de uitvoering hiervan (bv. CONCACAF-protocol voor
racistische incidenten tijdens wedstrijden);
4.2.8. alle CONCACAF-bepalingen voor anti-wedstrijdmanipulatie en antiracisme;
4.2.9. alle CONCACAF-marketing en mediavereisten, zoals uiteengezet in de
Commerciële regulering, inclusief maar niet beperkt tot de TeamMediadag waarbij individuele en groepsfoto's en -video's worden gemaakt
bij aankomst op de locatie van de eerste wedstrijd;
4.2.10. FIFA-regulering met betrekking tot toegestane spelers.
4.3. Nationale bonden ondernemen alle noodzakelijke acties om ervoor te zorgen dat
hun spelers en officials gebonden zijn aan de hiervoor genoemde statuten,
regelgeving, regels, codes, protocollen, circulaires, richtlijnen, beslissingen,
bepalingen en vereisten, en deze ook naleven.
4.4. Alle PMA’s zullen de CONCACAF, de HMA, en elk van hun functionarissen,
directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, agenten en alle andere
ondersteunende personen, vrijwaren van, verdedigen en beschermen tegen enige
en alle verantwoordelijkheden, verplichtingen, verliezen, schades, straffen,
eisen, acties, boetes en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) van welke
aard dan ook die voortkomen uit, ontstaan door of toe te schrijven zijn aan, enige
niet-naleving van deze regulering door de PMA’s, hun teamdelegatieleden, hun
vertegenwoordigers en iedere derde partij die is gecontracteerd door de PMA.
5. TOEGANG TOT DE ‘COMPETITIE’
5.1. Bij deelname aan de Competitie zullen de PMA en de teamdelegatieleden er
automatisch alles aan doen om:
5.1.1. met het best mogelijke team aan alle wedstrijden van de Competitie deel
te nemen en hier ook op een dergelijke manier naar te refereren;
5.1.2. te accepteren dat de CONCACAF het recht heeft om op een non-exclusieve
basis, voor eeuwig en gratis, gebruik te maken van en/of het recht op
gebruik in sublicentie te geven voor alle informatie, namen, foto’s en
afbeeldingen (inclusief niet-bewegend en bewegend materiaal), die
kunnen verschijnen of worden gegenereerd vanwege de deelname van de
teamdelegatieleden van alle PMA’s aan de Competitie in overeenstemming
met de relevante voorwaarden van de CONCACAF media- en
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marketingregulering voor de Competitie (waar van toepassing). Tot
zoverre als het recht op gebruik van en/of het recht op gebruik in
sublicentie te geven voor de informatie, namen, foto’s en afbeeldingen
door de CONCACAF mogelijk valt onder het eigendom of de controle van
een derde partij, zorgen de PMA’s en hun delegatieleden ervoor dat een
dergelijke partij deze rechten met volledige titelgarantie en per direct
permanent toekent aan en onvoorwaardelijk toewijst en/of overdraagt aan
de CONCACAF, zonder beperking en onbeperkt te gebruiken door de
CONCACAF zoals hierboven uiteengezet;
5.1.3. te zorgen voor naleving van de principes van fair play.
Tenzij het CONCACAF-bestuur een andere beslissing neemt, dienen de
nationale bonden de officiële teamdeelnameovereenkomst in te vullen
en te versturen naar het Algemeen secretariaat van de CONCACAF in
navolging van de deadline die is aangegeven in de relevante circulaire
van de CONCACAF. Alleen indien een teamdeelnameovereenkomst voor
de gestelde deadline naar het Algemeen secretariaat van de CONCACAF
is gestuurd, wordt deze gezien als geldig en zal deze in overweging
worden genomen, tenzij schriftelijk goedgekeurd door de CONCACAF.
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.
6.3. Indien, in navolging van de bepalingen van deze regulering, een verlenging moet
worden gespeeld omdat er na de normale speeltijd nog steeds een gelijke stand
op het scorebord staat, bestaat deze uit twee periodes van 15 minuten, met een
pauze van vijf minuten aan het einde van reguliere speeltijd, maar geen pauze
tussen de twee periodes van de verlenging.
6.4. Indien de score na de verlenging nog steeds gelijk is, worden strafschoppen
genomen om de winnaar te bepalen in navolging van de procedure zoals deze is
beschreven in de IFAB wetten van het spel en gepubliceerd door de FIFA.
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COMPETITIE
7. TERUGTREKKING, NIET GESPEELDE WEDSTRIJDEN EN ONDERBROKEN
WEDSTRIJDEN
7.1. Na ondertekening van de deelnameovereenkomst zullen alle PMA’s verplicht
zijn om alle wedstrijden te spelen totdat deze zijn uitgeschakeld uit De
Competitie.
7.2. Elke PMA die zich terugtrekt voor aanvang van de kwalificatie voor de
Landencompetitie dient een boete te betalen van ten minste USD 10.000. Elke
PMA die zich terugtrekt na de start van de kwalificatie voor de
Landencompetitie dient een boete te betalen van ten minste USD 25.000.
7.3. Elke PMA die zich terugtrekt na afsluiting van de kwalificatie voor de
Landencompetitie en tot 30 dagen voor de start van de groepsfase van de
Landencompetitie dient een boete te betalen van ten minste USD 50.000. Elke
PMA die zich binnen 30 dagen voor de start van de groepsfase van de
Landencompetitie terugtrekt, of gedurende de groepsfase van de
Landencompetitie, dient een boete te betalen van ten minste USD 100.000.
7.4. Elke PMA die zich terugtrekt na afsluiting van de groepsfase van de
Landencompetitie en tot 30 dagen voor de start van de finaleronde van de
Landencompetitie dient een boete te betalen van ten minste USD 200.000. Elke
PMA die zich binnen 30 dagen voor de start van de finaleronde van de
Landencompetitie terugtrekt, of gedurende de finaleronde van de
Landencompetitie, dient een boete te betalen van ten minste USD 500.000.
7.5. Afhankelijk van de omstandigheden van de terugtrekking, kan de Disciplinaire
commissie van de CONCACAF sancties opleggen in aanvulling op paragrafen.
6.2, 6.3 en 6.4 hierboven, inclusief de uitsluiting van de betreffende nationale
bond voor daaropvolgende CONCACAF-competities.
7.6. Elke wedstrijd die niet wordt gespeeld of wordt afgelast, tenzij vanwege
overmacht erkend door de CONCACAF, kan leiden tot het opleggen van sancties
tegen de relevante nationale bonden door de Disciplinaire commissie van de
CONCACAF in navolging van de FIFA Disciplinaire code en indien van kracht de
CONCACAF Disciplinaire code. In dergelijke gevallen kan de Disciplinaire
commissie van de CONCACAF ook bepalen dat de wedstrijd moet worden
overgespeeld.
7.7. Elke PMA die zich terugtrekt of die verantwoordelijk is voor het niet spelen of
afgelasten van een wedstrijd kan worden opgedragen om de onkosten terug te
betalen aan de CONCACAF, de tegenstander of een andere betrokken PMA, voor
kosten die zijn opgelopen vanwege dergelijk gedrag. In dergelijke gevallen kan de
12
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betreffende nationale bond ook worden opgedragen door de CONCACAF om te
betalen voor de schade die is opgelopen door de CONCACAF of een andere
nationale bond. De betreffende PMA ziet ook af van elke claim voor een financiële
vergoeding van de CONCACAF.
7.8. Als een PMA zich terugtrekt of een wedstrijd niet kan worden gespeeld of wordt
afgelast vanwege overmacht, beslist de CONCACAF naar eigen goeddunken over
deze kwestie en zal alle actie worden ondernomen die wordt gezien als
noodzakelijk. Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld of afgelast vanwege
overmacht, kan de CONCACAF de wedstrijd laten overspelen. Als de
omstandigheden voor de terugtrekking serieus genoeg zijn, kan de disciplinaire
commissie van de CONCACAF extra actie ondernemen indien nodig.
7.9. Indien een team niet komt opdagen, behalve in gevallen van overmacht, of
weigert om door te gaan met spelen, of het speelveld voor het einde van de
wedstrijd verlaat, wordt het vermelde team geacht te hebben verloren met
3-0 en krijgt de tegenstander 3 punten toegekend. In het geval een wedstrijd
wordt afgelast en het winnende team al een hogere score had bereikt toen
het betreffende team het veld verliet, blijft deze hogere score staan. De
Disciplinaire commissie van de CONCACAF beslist of een team dat zich heeft
teruggetrokken wordt uitgesloten van verdere deelname aan de Competitie
en de resultaten van deze wedstrijden worden toegekend met een resultaat
van 3-0 en 3 punten voor de tegenstanders in deze wedstrijden. De resultaten
van elke wedstrijd die door het team in kwestie hiervoor is gespeeld, blijft
staan als het definitieve resultaat van de wedstrijd.
7.10. In navolging van de bepaling hierboven zijn de volgende principes van
toepassing als een wedstrijd wordt afgelast vanwege overmacht nadat er al is
afgetrapt:
a. De wedstrijd wordt voortgezet vanaf de minuut waarin het spel werd
onderbroken, in plaats van dat deze volledig wordt overgespeeld, en met
dezelfde score;
b. de wedstrijd wordt voortgezet met dezelfde spelers op het veld en
beschikbare invallers als tijdens de afgelasting van de wedstrijd;
c. er mogen geen extra invallers worden toegevoegd aan de lijst spelers op het
wedstrijdformulier;
d. de teams mogen alleen het aantal invallers in het veld brengen als waar het
nog recht op had voor de afgelasting;
e. spelers die van het veld zijn gestuurd tijdens de afgelaste wedstrijd mogen
niet worden vervangen;
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f. alle sancties die voor de afgelasting van de wedstrijd zijn opgelegd blijven
geldig voor de rest van de wedstrijd;
g. De wedstrijd wordt hervat op het moment dat het spel werd stilgelegd bij
het afgelasten van de wedstrijd (m.a.w. bij een vrije trap, ingooi, doeltrap,
hoekschop, strafschop, etc.). Indien de wedstrijd is afgelast op het moment
dat de bal nog in het spel was, wordt deze hervat van de positie van de bal
op het moment dat dit gebeurde.
h. Het tijdstip van de aftrap, de datum (die voor de volgende dag wordt
voorzien) en locatie worden bepaald door de CONCACAF.
i. Alle zaken waar verdere beslissingen over genomen moeten worden, worden
afgehandeld door CONCACAF.
8. VERVANGINGEN
8.1. Indien een PMA zich terugtrekt of wordt uitgesloten van de Competitie, beslist
het CONCACAF-bestuur of de betreffende nationale bond door een andere
nationale bond wordt vervangen.
9. GESCHIKTHEID VAN SPELERS
9.1.Elke PMA moet bij het selecteren van het vertegenwoordigende team voor de
Competitie rekening houden met de volgende aspecten:
a. alle spelers moeten de nationaliteit van het land hebben en onder deze
jurisdictie vallen;
b. alle spelers moeten in navolging van de FIFA-statuten, de regulering voor de
toepassing van de FIFA statuten en andere relevante regels en regulering van
de FIFA in aanmerking komen om geselecteerd te kunnen worden.
9.2.Protesten aangaande spelers die wel of niet aanmerking komen worden
afgehandeld door de Disciplinaire commissie van de CONCACAF, in navolging van
de FIFA Disciplinaire code en bij de inwerkingtreding van de Disciplinaire code
van CONCACAF.
9.3.De nationale bonden zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van in
aanmerking komende spelers. Indien dit niet wordt gedaan, kan dit leiden tot
de consequenties zoals beschreven in de FIFA Disciplinaire code en zodra deze
van kracht zijn, de CONCACAF Disciplinaire code.
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9.4.Indien de CONCACAF van mening is dat de geschiktheid van een speler ter
discussie staat, behoudt de CONCACAF zich het recht voor om de 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
de CONCACAF kan worden bevestigd overeenkomstig de toepasselijke regels.
10. SPELERSLIJSTEN
10.1. Elke nationale bond die meedoet aan de kwalificatie voor de Landencompetitie
en de groepsfase van de Landencompetitie dient het Algemeen secretariaat van
de CONCACAF een definitieve lijst te geven van minimaal 18 en maximaal 23
spelers (3 dienen keepers te zijn), niet later dan 2 dagen voor elke wedstrijd,
niet later dan 18.00 uur EST. Deze lijst bestaat uit de achternaam, voornaam,
geboortedatum en paspoortnummer van elke speler, zoals specifiek vermeld in
het internationale paspoort, het shirtnummer van de speler. Dit is naast
eventuele andere informatie die wordt aangevraagd door de CONCACAF.
10.2. Elke nationale bond die deelneemt aan de finaleronde van de Landencompetitie
dient het Algemeen secretariaat van de CONCACAF een voorlopige lijst te geven
met maximaal 40 spelers (5 dienen keepers te zijn), niet later dan 30 dagen
voor de finaleronde van de Landencompetities. Dit zal verder worden
gespecificeerd door de CONCACAF via een circulaire. Deze lijst bestaat uit de
achternaam, voornaam, geboortedatum en paspoortnummer van elke speler,
zoals specifiek vermeld in het internationale paspoort. Dit is naast eventuele
andere informatie die wordt aangevraagd door de CONCACAF.
10.3. Elke deelnemende PMA aan de finaleronde van de Landencompetitie zal het
Algemeen secretariaat van de CONCACAF een definitieve lijst doen toekomen
van minimaal 18 en maximaal 23 spelers (3 dienen keepers te zijn), niet later
dan 10 dagen voor de openingswedstrijd. Dit zal verder worden gespecificeerd
door de CONCACAF via een circulaire. De definitieve spelerslijst moet
voortkomen uit de eerder ingediende voorlopige lijst, die 10 dagen voor de
openingswedstrijd bindend wordt.
10.4. Een speler op de definitieve lijst mag tijdens de finaleronde van de
Landencompetitie tot 24 uur voor de aftrap van de eerste wedstrijd van het
team alleen worden vervangen in het geval van een serieuze blessure en deze
vervanger moet uit de voorlopige lijst worden gehaald. Dergelijke vervangingen
moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de CONCACAF of de Medische
commissie na ontvangst en de acceptatie van een schriftelijke medische
beoordeling met een doktersstempel of geldig briefhoofd in een van vier
officiële talen van de CONCACAF. De CONCACAF of de Medische commissie
keuren de aanvraag goed indien de blessure dermate ernstig is dat deze de
speler weerhoudt van deelname aan de Competitie. Na goedkeuring moet de
nationale bond direct een vervanger nomineren en het Algemeen secretariaat
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van de CONCACAF hierover inlichten. De vervangende speler moet het
shirtnummer krijgen toegewezen van de speler die deze vervangt.
10.5. Het enige document dat geldt als geldig bewijs van de identiteit en nationaliteit
van een speler is een paspoort waarin de dag, maand en het jaar van geboorte
van de speler expliciet wordt vermeld. Identiteitskaarten of andere
ondersteunende officiële documenten worden niet geaccepteerd als geldige
identificatie. Op de dag voor de wedstrijd presenteren de PMA’s voor elke speler
het geldige nationale paspoort voor het land van de PMA aan de
wedstrijdcoördinator. Een speler zonder een geldig paspoort krijgt geen
toestemming om mee te spelen.
10.5.1. De CONCACAF behoudt zich het recht voor om extra informatie aan te
vragen voor het bevestigen van de geschiktheid van een speler, zoals het
geboortecertificaat van de speler, zijn ouders of grootouders.
11.

STARTLIJST EN INVALLERS OP DE BANK
11.1. Er mogen maximaal 23 spelers op de startlijst staan (11 basisspelers en 12
invallers). Maximaal drie van de reservespelers mogen tijdens de wedstrijd
op elk gewenst moment invallen voor een van de basisspelers. De startlijst
moet ondertekend zijn door de hoofdtrainer.
11.2. De nummers op de shirts van de spelers moeten overeenkomen met de
nummers op de startlijst (alleen de nummers 1-23). Alle keepers en de
aanvoerder moeten als zodanig geïdentificeerd kunnen worden, het shirt
met nummer 1 moet gereserveerd zijn voor een van de keepers.
11.3. Beide teams moeten ten minste 90 minuten voor de aftrap aanwezig zijn en
de startlijst ten minste 90 minuten voor de aftrap inleveren bij de
wedstrijdcoördinator. Beide teams ontvangen 75 minuten voor de aftrap een
kopie van de startlijst.
11.4. Nadat de startlijsten zijn ingevuld, ondertekend door de hoofdcoach en
ingeleverd bij de wedstrijdcoördinator, en de wedstrijd nog niet is
begonnen, zijn de volgende instructies van toepassing:
a) indien een van de startende 11 spelers (basisspelers) op de startlijst om
wat voor reden dan ook niet aan de wedstrijd kan beginnen, kan deze
worden vervangen door een van de 12 invallers. De vervangen speler(s)
mag/mogen niet langer deelnemen aan de wedstrijd, en het aantal
invallers wordt met hetzelfde aantal verlaagd. Gedurende de wedstrijd
mogen nog steeds drie spelers worden vervangen.
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b) indien een van 12 invallers op de startlijst om wat voor reden dan ook
niet kan worden gebruikt, mag/mogen de betreffende speler(s) niet op
de bank worden vervangen door een aanvullende speler, wat betekent
dat het aantal invallers met ditzelfde aantal wordt verlaagd. Gedurende
de wedstrijd mogen nog steeds drie spelers worden vervangen
11.5. Hoewel de geblesseerde of zieke speler die van de startlijst is verwijderd
niet langer in aanmerking komt als reservespeler, mag deze wel op de
reservebank blijven zitten, en indien dit het geval is, ook kunnen worden
uitgekozen voor dopingcontrole.
11.6. Er mogen niet meer dan 23 personen op de bank zitten (11 functionarissen
en 12 reservespelers). De namen van deze functionarissen moeten op het
formulier ‘Functionarissen op de reservebank’ vermeld staan, zoals
ingediend bij de wedstrijdcoördinator van de CONCACAF. Een geschorste
speler of functionaris mag zich niet bevinden in het competitieve gedeelte
(m.a.w. kleedkamer en/of tunnel), het veld of op de reservebank zitten.
11.7. Het gebruik van elektronische communicatieapparatuur en/of -systemen
tussen en/of onder spelers en/of de technische staf is niet toegestaan, met
uitzondering van communicatieapparatuur gebruikt voor medische zaken.
11.8. De CONCACAF zal elk officieel teamdelegatielid van het team een
accreditatie met een foto geven voor de finaleronde van de
Landencompetitie. Daarnaast biedt de CONCACAF een bepaald aantal
aanvullende
accreditatie-apparaten
(Supplementary
Accreditation
Devices/SADs), waar van toepassing, aan elk team voor het onder controle
houden en beperken van toegang tot de kleedkamers en het speelveld
tijdens wedstrijddagen. De teams krijgen verdere informatie via een
circulaire brief. Ter verduidelijking, voor de kwalificatie en groepsfase van
de Landencompetitie, is het de verantwoordelijkheid van de organiserende
nationale bond om elk van de officiële teamdelegatieleden en CONCACAFofficials een accreditatie-apparaat te geven.
11.9. Alleen spelers die in het bezit zijn van een dergelijke accreditatie mogen
de wedstrijden van de finaleronde van de Landencompetitie spelen. De
accreditatie moet te allen tijde voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar
zijn voor inspectie.
11.10. Geblesseerde spelers die 24 uur voor de aftrap van de eerste wedstrijd van
hun team zijn vervangen, moeten hun accreditatie teruggeven aan de
CONCACAF. Dientengevolge worden spelers die hun accreditatie hebben
teruggegeven niet langer gezien als lid van de officiële teamdelegatielijst.
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11.11. De PMA zal ervoor zorgen dat alle accreditatiegegevens vereist door
CONCACAF worden ingediend vóór de deadline zoals vastgesteld door
CONCACAF. Aanvullende informatie, inclusief SADs, accreditaties en andere
specifieke aandachtspunten worden in de relevante circulaire brief van de
CONCACAF uiteengezet.
12.

OPZET EN STRUCTUUR VAN DE COMPETITIE
12.1. De CONCACAF behoudt zich het recht voor om de structuur, opzet en speelen wedstrijdkalender te bepalen voor De Competitie.
12.2. De kwalificatie voor de Landencompetitie wordt gespeeld in een opzet waarin
vier (4) rondes plaatsvinden. De PMA’s die deelnemen aan de kwalificatie voor
de Landencompetitie zijn alle in aanmerking komende CONCACAF MA’s, met
uitzondering van de 6 MA’s die hebben deelgenomen aan de laatste ronde van
het kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland 2018. Elke PMA wordt
ingedeeld en gegroepeerd in 4 niveaus om ervoor te kunnen zorgen dat elke
PMA speelt tegen een tegenstander van elk van de 4 niveaus, inclusief ten
minste een wedstrijd tegen een team van hetzelfde niveau. Gezien de
mogelijke ongelijkmatige verdeling van PMA’s per niveau, is het mogelijk dat
bepaalde PMA’s twee keer tegen PMA’s van hun eigen niveau spelen. De
beslissingen van het CONCACAF-bestuur zijn definitief en kunnen niet worden
aangevochten.
12.3. Tijdens de kwalificatie voor het Landentoernooi spelen de teams twee (2)
thuiswedstrijden en twee (2) uitwedstrijden, met drie punten voor een
overwinning, een punt voor een gelijkspel en nul punten voor een nederlaag
(competitieformat). Gezien de mogelijke ongelijkmatige verdeling van PMA’s
per niveau, in het specifieke geval waarin een PMA een week vrij krijgt, krijgt
de betreffende PMA een overwinning van 1-0 toegekend, ontvangt 3 punten
voor de overwinning en speelt slechts een totaal van drie (3) wedstrijden.
Wedstrijden mogen niet zonder de expliciete toestemming van de CONCACAF
in een ander land worden gespeeld.
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12.4. Aan het einde van de kwalificatie voor de Landencompetitie worden de PMA’s
gerangschikt op basis van de volgende criteria:
12.4.1. het hoogste aantal punten verdiend in alle wedstrijden;
12.4.2. het doelsaldo in alle wedstrijden;
12.4.3. het hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden.
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:
12.4.4. het hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle uitwedstrijden.
12.4.5. het laagste aantal punten op basis van het aantal gele en rode
kaarten tijdens alle wedstrijden wordt op de volgende manier
opgeteld:
–
eerste gele kaart:
plus 1 punt
–
tweede gele kaart/indirecte rode kaart: plus 3 punten
–
directe rode kaart:
plus 4 punten
–
gele kaart en directe rode kaart:
plus 5 punten;
12.4.6. Loting door de CONCACAF
12.5. De groepsfase van de Landencompetitie wordt gespeeld in competitieopzet
waarbij de PMA’s in drie (3) competities worden opgedeeld (Competitie A,
Competitie B, Competitie C). De groepsfase van de Landencompetitie begint
in 2019 en de verdeling van PMA’s per competitie wordt bepaald op basis van
de resultaten van de kwalificatie voor de Landencompetitie in 2018; voor de
toekomstige edities van de Landencompetitie worden de teams opgedeeld op
basis van een promotie- en degradatiesysteem waarbij de vier (4) laagst
geklasseerde teams uit de groepen in Competities A en B degraderen naar de
corresponderende Competities B en C en de top vier (4) teams uit de
Competities B en C promoveren naar de corresponderende Competities A en
B.
12.5.1. Landencompetitie A: De Landencompetitie A 2019 bestaat uit de zes
(6) PMA’s van de laatste ronde van de kwalificatie voor het FIFA
Wereldkampioenschap in Rusland 2018, plus de top zes (6) teams uit
de kwalificatie voor de Landencompetitie. Deze 12 PMA’s worden
geplaatst in vier (4) groepen met elk drie (3) teams.
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12.5.2. Landencompetitie B: De Landencompetitie B 2019 bestaat uit de
volgende zestien (16) gerangschikte PMA’s uit de kwalificatie voor de
Landencompetitie. Deze 16 PMA’s worden geplaatst in vier (4)
groepen met elk vier (4) teams.
12.5.3. Landencompetitie C: De Landencompetitie C 2019 bestaat uit de
volgende dertien (13) gerangschikte PMA’s uit de kwalificatie voor de
Landencompetitie. Deze 13 PMA’s worden geplaatst in drie (3)
groepen van drie (3) teams en een (1) groep van vier (4) teams.
12.6. De wedstrijden van de groepsfase voor de Landencompetitie worden gespeeld
op basis van een thuis- en uitformaat, met drie (3) punten voor een
overwinning, een (1) punt voor een gelijkspel en nul (0) punten voor een
nederlaag (competitieopzet). Wedstrijden mogen niet zonder de expliciete
toestemming van de CONCACAF in een ander land worden gespeeld.
12.7 Aan het einde van de groepsfase voor de Landencompetitie worden de PMA’s
in elke groep gerangschikt op basis van de volgende criteria:
12.7.1. het hoogste aantal punten verdiend in de groepswedstrijden;
12.7.2. het doelsaldo in alle groepswedstrijden;
12.7.3. het hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle groepswedstrijden.
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:
12.7.4. het hoogste aantal punten verdiend in de groepswedstrijden tussen
de betrokken teams onderling;
12.7.5. het doelsaldo uit de groepswedstrijden tussen de betrokken teams
onderling;
12.7.6. hoger aantal doelpunten gescoord in alle groepswedstrijden tussen de
betrokken teams onderling;
12.7.7. hoger aantal doelpunten gescoord in uitwedstrijden tussen de
betrokken teams (indien er slechts twee teams gelijk staan);
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12.7.8. het laagste aantal punten op basis van het aantal gele en rode kaarten
tijdens alle groepswedstrijden wordt op de volgende manier
opgeteld:
– eerste gele kaart:
plus 1 punt
– tweede gele kaart/indirecte rode kaart:
plus 3 punten
– directe rode kaart:
plus 4 punten
– gele kaart en directe rode kaart:
plus 5 punten;
12.7.9. Loting door de CONCACAF
12.8. De finaleronde van de Landencompetitie bestaat uit de vier (4)
groepswinnaars van de Landencompetitie A die een halve finale, een
wedstrijd om de derde plaats en een finale spelen waarmee de
kampioen van de Competitie wordt bepaald.
12.9. De vier (4) PMA’s worden op basis van de volgende criteria gerangschikt
om te bepalen hoe ze worden ingedeeld;
12.9.1. het hoogste aantal punten verdiend in de groepswedstrijden;
12.9.2. het doelsaldo in alle groepswedstrijden;
12.9.3. het hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle groepswedstrijden.
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:
12.9.4. het hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle uitwedstrijden;
12.9.5. het laagste aantal punten op basis van het aantal gele en rode
kaarten tijdens alle groepswedstrijden wordt op de volgende manier
opgeteld:
– eerste gele kaart:
plus 1 punt
– tweede gele kaart/indirecte rode kaart:
plus 3 punten
– directe rode kaart:
plus 4 punten
– gele kaart en directe rode kaart:
plus 5 punten;
12.9.6. loting door de CONCACAF.
12.10. De vier groepswinnaars van Landencompetitie A spelen de halve
finales als volgt: (1 tegen 4 en 2 tegen 3)
12.11. Tijdens de finaleronde van de Landencompetitie spelen PMA’s hun
wedstrijden op een centrale locatie, bepaald door de CONCACAF. In de
halve finale zal een wedstrijd bij een gelijke stand na afloop van de
reguliere speeltijd niet worden verlengd. Daarna gaan de wedstrijden
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direct naar strafschoppen vanaf de penalty markering, in navolging van
de Spelregels. In de finale en de wedstrijd om de derde plaats zal bij
een gelijke stand na afloop van de reguliere speeltijd geen verlenging
worden gespeeld. Indien de score aan het einde van de verlenging gelijk
is, gaat de wedstrijd direct naar strafschoppen, in navolging van de
Spelregels.
12.12. De wedstrijddatums worden vastgesteld door de CONCACAF. Indien de PMA
een aanvraag wil indienen voor het veranderen van de datum, dient dit
verzoek ten minste 30 dagen voor de betreffende wedstrijd bij het
Algemeen secretariaat van de CONCACAF te worden ingediend.
12.13. De beslissingen van de CONCACAF over de structuur en de opzet van de
competitie zijn definitief. In het geval van terugtrekkingen kan de
CONCACAF de structuur en de opzet van de groepen op basis van de
bepalingen wijzigen.
13.

LOCATIES, AFTRAPTIJDEN EN TRAININGSSESSIES
13.1. De locaties voor de wedstrijden worden ingediend bij de CONCACAF door de
betreffende organiserende bond, en de wedstrijden mogen alleen in stadions
worden gespeeld die zijn geïnspecteerd en goedgekeurd door de CONCACAF.
De CONCACAF verstuurt een circulaire met de deadlines voor het indienen
van deze locaties.
13.2. De tegenstander en het Algemeen secretariaat moeten ten minste een (1)
maand voor de speeldatum van de betreffende wedstrijd worden ingelicht
door de organiserende bond. In principe moet de locatie zich op een
maximale afstand van 150 kilometer, niet langer dan 2 uur rijden, bevinden
van de dichtstbijzijnde internationale luchthaven, tenzij de CONCACAF een
uitzondering specificeert. De luchthaven dient landingsmogelijkheden te
hebben voor chartervluchten, in het geval dat de bezoekende bond ervoor
kiest om een directe chartervlucht naar deze luchthaven te nemen. Indien
de nationale bond geen overeenstemming kan bereiken over de locatie van
de wedstrijden, neemt de CONCACAF de definitieve beslissing.
13.3. De locatie van de wedstrijd dient afdoende hotels van een hoge standaard
te hebben om plaats te kunnen bieden aan het thuisteam, het bezoekende
team en de CONCACAF-delegatie.
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13.4. De CONCACAF informeert alle betrokken partijen ten minste 25 dagen voor
aanvang van de betreffende wedstrijd over de tijd van de aftrap. Indien de
organiserende bond een wijziging wil aanbrengen, moet ten minste 20
dagen voor de wedstrijd schriftelijke toestemming op basis van goed
beargumenteerde en vastgelegde redenen worden verkregen van de
CONCACAF.
13.5. Op de dag voor de wedstrijd en zolang het weer het toestaat, heeft het
bezoekende team recht op een trainingssessie, van 60 minuten op een
natuurlijk grasveld of 120 minuten indien een kunstgrasveld wordt gebruikt
op de locatie van de wedstrijd. Voor aankomst in het organiserende land
moet gezamenlijk de exacte tijd en duur van de trainingssessie worden
afgesproken, en worden bevestigd en geaccepteerd door de CONCACAF. Bij
extreme ongunstige weersomstandigheden, kan de wedstrijdcoördinator
van de CONCACAF de trainingssessie afgelasten. In dit geval mag het
bezoekende team het veld op sportschoenen inspecteren. Indien beide
teams op hetzelfde tijdstip willen trainen, krijgt het bezoekende team de
voorkeur.
13.6. Indien de HMA het veld ongeschikt acht om op te spelen, dient het Algemeen
secretariaat van de CONCACAF direct te worden ingelicht, evenals de
bezoekende bond en de wedstrijdofficials voor hun vertrek. Als de
organiserende bond dit niet doet, is deze verplicht om alle gemaakte reisen verblijfkosten voor alle betrokken partijen te betalen.
13.7. Indien er twijfels bestaan over de staat van het veld zodra de bezoekende
bond al onderweg is voor het spelen van de wedstrijd, bepaalt de
scheidsrechter of het veld bespeelbaar is of niet. Als de scheidsrechter
verklaart dat het veld niet bespeelbaar is, wordt de procedure zoals
omschreven in sectie 6.8. gevolgd.
13.8. De wedstrijden moeten met daglicht of kunstlicht worden gespeeld.
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 1.000 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. De
CONCACAF heeft recht op het toekennen van uitzonderingen.
13.9. Alle wedstrijden tijdens de kwalificatie voor de Landencompetitie, de
groepsfase van de Landencompetitie en de finaleronde van de
Landencompetitie moeten worden geïdentificeerd, aangekondigd en
geadverteerd in navolging van de relevante commerciële, media- en
marketingregulering en brandingrichtlijnen voor kwalificatietoernooien.
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13.10. Op wedstrijddagen hebben de teams voor aanvang van de wedstrijd recht
op een warming-up op het veld, indien het weer en veld dit toestaan. In
principe is de duur van een dergelijke warming-up 30 minuten. Indien het
veld niet goed is of de warming-up een negatief effect zou kunnen hebben
op het veld, kan de CONCACAF het gedeelte van het veld dat wordt gebruikt
voor de warming-up verkleinen of de warming-up inkorten of annuleren.
14.

LOCATIES, DATA, AANKOMSTEN OP DE LOCATIES EN OFFICIËLE TEAMHOTELS
14.1. De CONCACAF behoudt zich het recht voor om de wedstrijddatums vast te
leggen en de locaties te bevestigen voor alle wedstrijden van de kwalificatie
voor de Landencompetitie, de groepsfase van de Landencompetitie en de
finaleronde van de Landencompetitie.
14.2. De PMA moet ervoor zorgen dat hun vertegenwoordigende teams ten minste
36 uur voor aanvang van de wedstrijd op de locatie arriveren. De CONCACAF
en de organiserende bond moeten ten minste 2 dagen voor elke wedstrijd
om 18.00 uur EST worden geïnformeerd over het reisschema van de
bezoekende bond en de bezoekende bond moet zorgen voor het verkrijgen
van de toepasselijke visa, indien van toepassing.
14.3. Elke PMA die deelneemt aan de finaleronde van de Landencompetitie moet
ten minste 2 dagen voor de eerste wedstrijd aanwezig zijn in de
organiserende stad.
14.4. Tijdens de finaleronde van de Landencompetitie mogen alleen officiële
teamhotels met een contract met de CONCACAF of het aangewezen
dienstenbedrijf van de CONCACAF worden gebruikt om de teams te
huisvesten. De CONCACAF geeft meer informatie over accommodatiebeleid,
en in het bijzonder over het gebruik van locatiespecifieke teamhotels, in een
circulaire brief.

15.

STADIONINFRASTRUCTUUR EN APPARATUUR
15.1. Elke bond die een wedstrijd organiseert tijdens de kwalificatie voor de
Landencompetitie moet ervoor zorgen dat de stadions en faciliteiten waar
de wedstrijden plaatsvinden voldoen aan alle vereisten beschreven in de
publicatie Voetbalstadions: technische aanbevelingen en vereisten en
voldoen aan de veiligheids- en beveiligingsvereisten en andere regulering,
richtlijnen en instructies voor internationale wedstrijden van de CONCACAF
en FIFA. De speelvelden, uitrusting en faciliteiten moeten in topconditie
zijn en voldoen aan de Spelregels en alle andere relevante regulering
(inclusief de internationale afmetingen van het veld volgens de FIFAspelregels). Elk stadion moet zijn uitgerust met ten minste 2 witte
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doelpalen en witte doelnetten met donkergekleurde ondersteuningspalen
en minimaal 2 reservedoelen, 2 reservenetten en 4 reservehoekvlaggen in
de buurt van het veld, in het geval van nood.
15.2. Periodieke veiligheidscontroles moeten ten behoeve van de toeschouwers,
spelers en officials door de verantwoordelijke instanties worden uitgevoerd
in de stadions die zijn geselecteerd voor de kwalificatie voor de
Landencompetitie, groepsfase van de Landencompetitie en finaleronde van
de Landencompetitie. Indien dit wordt gevraagd, dienen de nationale
bonden een relevant veiligheidscertificaat te overleggen aan de CONCACAF.
Dit dient niet ouder te zijn dan een jaar.
15.3.
Alleen de stadions die zijn geïnspecteerd en goedgekeurd door de
CONCACAF komen in aanmerking voor de kwalificatie en groepsfase van de
Landencompetitie. Indien een stadion niet langer voldoet aan de
standaarden van de CONCACAF, kan de CONCACAF de keuze voor het
betreffende stadion weigeren. Nieuwe stadions moeten voor gebruik
worden geïnspecteerd; de aanvraag voor de laatste inspectie en het
daaropvolgende gebruik van de faciliteiten moet ten minste zes (6)
maanden voor de betreffende wedstrijd bij de confederatie worden
ingediend. Opgeknapte of gerenoveerde stadions moeten voor gebruik
worden geïnspecteerd; de aanvraag voor de laatste inspectie en het
daaropvolgende gebruik van de faciliteiten moet ten minste vier (4)
maanden voor de betreffende wedstrijd bij de CONCACAF worden
ingediend.
15.4. Als algemene stelregel mogen wedstrijden alleen worden gespeeld in
stadions met alleen maar zitplaatsen. Als er alleen een stadion met zowel
zit- als staanplaatsen beschikbaar is, moet de ruimte voor staanplaatsen
leeg blijven. De stadionveiligheids- en beveiligingsregulering van de FIFA is
van toepassing op alle toeschouwersgedeeltes.
15.5. Het speelveld, de uitrusting en alle faciliteiten voor de wedstrijden van de
finaleronde van de Landencompetitie moeten in topconditie zijn en voldoen
aan de Spelregels en alle andere relevante reglementen.
15.6. Indien het stadion een schuifdak heeft moet in overleg met de
wedstrijdcoördinator, scheidsrechter en de twee teams worden besloten of
het dak tijdens de wedstrijd open moet blijven of moet worden gesloten.
Deze beslissing moet tijdens de wedstrijdcoördinatiebijeenkomst worden
gemeld, hoewel deze hierna wel kan worden aangepast voor de aftrap
indien het weer plotseling en aanzienlijk verandert. Indien de wedstrijd met
een gesloten dak begint, dient dit gedurende de gehele wedstrijd gesloten
te blijven. Indien de wedstrijd begint met het dak open en het weer
verslechtert aanzienlijk tijdens de wedstrijd, zijn de wedstrijdcoördinator
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en de scheidsrechter gerechtigd om dit tijdens de wedstrijd te laten sluiten,
zolang de veiligheid en beveiliging van de toeschouwers, spelers en andere
belanghebbenden volledig gegarandeerd kan worden door de organiserende
bond. In een dergelijk geval dient het dak tot het einde van de wedstrijd
gesloten te blijven.
15.7. De wedstrijden kunnen op natuurlijke of kunstgrasoppervlakken worden
gespeeld. Indien een kunstgrasoppervlak wordt gebruikt, dient deze
ondergrond te voldoen aan de vereisten van het kwaliteitsprogramma van
de FIFA voor kunstgrasveld of de internationale standaard voor
kunstgrasvelden, tenzij de CONCACAF een speciale ontheffing geeft. In een
dergelijk geval heeft het bezoekende team recht op 120 minuten
trainingssessies voor aanvang van de wedstrijd, indien dit wordt
aangevraagd.
15.8. Elk stadion dient afdoende ruimte te hebben voor een warming-up tijdens
de wedstrijd, idealiter achter beide doelen. Maximaal zes (6) spelers mogen
zich tegelijkertijd opwarmen (met maximaal twee (2) officials zonder
ballen). Indien er niet genoeg ruimte achter de doelen is, kunnen beide
teams zich opwarmen in het toegewezen gedeelte naast de reservebank. In
dit geval wordt het maximale aantal spelers bepaald door de
wedstrijdcoördinator en de scheidsrechters en vermeld tijdens de
wedstrijdcoördinatiebijeenkomst (een (1) official is toegestaan in het
warming-upgedeelte zonder ballen).
15.9. Klokken in het stadion waarop de gespeelde tijd wordt getoond zijn
toegestaan tijdens de wedstrijd, mits zij gestopt worden aan het einde van
de normale speeltijd van elke helft, d.w.z. na respectievelijk 45 en 90
minuten. Dit geldt eveneens voor de verlenging (m.a.w. na 15 minuten van
elke helft). De duur van de rust bedraagt 15 minuten.
15.10. Aan het einde van de twee helften van de reguliere speeltijd (na 45 en 90
minuten) moet de scheidsrechter aan de vierde official doorgeven,
mondeling of door handgebaren, hoeveel minuten extra tijd hij zal toestaan
voor de blessuretijd. Dit geldt ook voor de twee helften van 15 minuten
verlenging.
15.11. Panelen of elektronische weergaveborden, met cijfers aan beide kanten
voor de duidelijkheid, moeten worden gebruikt voor spelers die invallen en
het aantal minuten dat wordt bijgeteld.
15.12. Het gebruik van grote schermen dient in navolging van de relevante
instructies van de CONCACAF te worden uitgevoerd.
15.13. Roken is niet toegestaan in het technische gedeelte of in de buurt van het
veld of binnen wedstrijdgedeeltes zoals de kleedkamer.
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15.14. De stadions moeten beschikbaar worden gesteld voor het exclusieve gebruik
door de CONCACAF en moeten vrij zijn van alle commerciële activiteiten en
identificaties die niet van tevoren zijn goedgekeurd door de CONCACAF,
m.a.w. borden en merktekens die niet onder de commerciële geaffilieerde
partijen van de CONCACAF behoren, van ten minste vijf (5) dagen voor de
wedstrijd tot twee (2) dagen na de wedstrijd.
16.

TEAMUITRUSTING
16.1. De deelnemende nationale bonden moeten de van kracht zijnde FIFAreglementen 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 voor de duur van hun verblijf bij alle officiële
activiteiten die worden georganiseerd door CONCACAF (inclusief in stadions
voor officiële wedstrijden en trainingen, en tijdens officiële
mediabijeenkomsten en activiteiten in de mixed zone).
16.2. Elk team levert minimaal twee verschillende en contrasterende kleuren aan
(een tenue dat vooral donker is en een dat vooral licht is) voor de het
officiële teamtenue en het tenue dat als reserve dient (shirt, korte broek,
sokken, alle drie de tenues van de keepers, handschoenen, petten,
polsbandjes en hoofdbandjes, etc.). Bovendien zal elk team drie
contrasterende kleuren uitkiezen voor de keepers. Deze drie tenues voor
keepers moeten duidelijk van elkaar verschillen en contrasteren en
bovendien moeten ze verschillen van en contrasteren met de officiële en
reserve-tenues van het team. De fysieke tenues moeten 60 dagen voor de
eerste wedstrijd van de Competitie ter goedkeuring naar de CONCACAF
worden gestuurd. Tijdens wedstrijden mogen alleen deze kleuren worden
gedragen. Elke aanvraag voor de aanpassing van deze tenues moet ten
minste tien (10) dagen voor de betreffende wedstrijd bij de CONCACAF
worden ingediend.
16.3. Elk team levert een set keepersshirts zonder namen en nummers. Deze shirts
worden alleen gebruikt in de bijzondere situatie dat een veldspeler tijdens de
wedstrijd de positie van keeper moet overnemen. De extra set keepersshirts
moet in dezelfde drie kleuren worden geleverd als de normale keepersshirts.
16.4. De CONCACAF streeft ernaar om de teams de kleuren van hun officiële uiten thuistenues toe te wijzen. In sommige gevallen is dat helaas niet
mogelijk. In dat geval zal het ene team een overwegend donkere kleur
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krijgen toegewezen en het andere team een overwegend lichte kleur.
Alleen door de CONCACAF goedgekeurde en toegewezen uniformen mogen
voor alle wedstrijden worden gebruikt.
De CONCACAF behoudt zich het recht voor om deze toewijzingen aan te passen op
basis van het contrast van de uniformen, deze wijzigingen zullen worden
doorgegeven door de CONCACAF.
16.5. Elke speler dient een nummer te dragen tussen 1 en 23 (nummer 1 is
exclusief bedoeld voor de keepers) op de voor- en achterkant van zijn/haar
teamshirt en zijn/haar korte broek. De kleuren van de nummers moeten
duidelijk contrasteren met de hoofdkleur van de shirts en broeken (licht op
donker, of andersom) en op afstand leesbaar zijn voor de toeschouwers in
het stadion en de televisiekijkers, in overeenstemming met de FIFA
reglementen van de confederatie betreffende de uitrusting. Het is niet
verplicht dat de naam van de spelers op het shirt verschijnt tijdens de
kwalificatie en groepsfase van het Landentoernooi. Het is verplicht dat de
naam van de spelers op het shirt verschijnt tijdens de finaleronde van het
Landentoernooi.
16.6. De CONCACAF levert per wedstrijd 50 mouwpatches (toernooipatches) met
het officiële competitielogo aan elk team. Dit moet worden bevestigd op
de rechtermouw van elk shirt, zoals aangegeven door de CONCACAF voor
aanvang van De Competitie. De CONCACAF geeft alle deelnemende
nationale bonden richtlijnen voor het gebruik van officiële terminologie en
grafische afbeeldingen. Deze bevatten eveneens instructies voor het
gebruik van de mouwbadges voor spelers op basis van de
marketingregulering.
16.7. Elke speler draagt het nummer dat op de definitieve lijst is toegewezen, in
navolging van de uitrustingsregulering.
16.8. De achternaam of roepnaam (of afkorting) van de speler wordt aangebracht
boven het nummer aan de achterkant van het shirt en dient volgens de
uitrustingsregulering van de FIFA duidelijk zichtbaar te zijn. De naam op
het shirt moet een sterke gelijkenis vertonen met de roepnaam van de
speler zoals deze is aangegeven op de officiële spelerslijst van de
CONCACAF en in andere officiële CONCACAF-documentatie. In geval van
twijfel neemt de CONCACAF de definitieve beslissing over de naam die op
het shirt verschijnt.
16.9. De officiële en reserve-tenues en de keeperstenues (inclusief de
keepersshirts zonder namen en nummers) moeten naar elke wedstrijd
worden meegenomen.
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16.10. Bij de officiële trainingssessies in het stadion/op de locatie en bij de prematch warming-up en de warming-up van invallers tijdens de wedstrijden
mogen alleen warm-up hesjes worden gebruikt die zijn geleverd door
CONCACAF.
17.

VOETBALLEN
17.1. De HMA dient de ballen te leveren die in alle wedstrijden worden gebruikt
tijdens de kwalificatie en groepsfase van het Landentoernooi. Daarnaast
dient de HMA het bezoekende team een totaal van 23 wedstrijdballen te
leveren die kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Het
bezoekende team dient de trainingsballen te retourneren voor het vertrek
van de locatie.
17.2. De HMA dient minimaal 12 wedstrijdballen voor elke wedstrijd in goede
staat te leveren die voldoen aan de FIFA-kwaliteitsstandaard (FIFAkwaliteit PRO, FIFA-kwaliteit, internationale wedstrijdstandaard)
17.3. CONCACAF zal de voetballen leveren voor alle wedstrijden tijdens het
CONCACAF Nations League Final Championship. Bovendien moet
CONCACAF de teams in totaal 23 wedstrijdballen aanbieden die alleen
voor trainingsdoeleinden worden gebruikt.

18.

VLAGGEN EN VOLKSLIEDEREN
18.1. Tijdens de kwalificatie, groepsfase en finaleronde van het Landentoernooi
moeten de nationale vlaggen van beide PMA’s en de vlag van de CONCACAF
tijdens elke wedstrijd in het stadion wapperen. Daarnaast wordt op het
veld een ceremonie met vlaggen gehouden, gevolgd door de binnenkomst
van beide teams terwijl het CONCACAF-lied wordt afgespeeld, volgens
CONCACAF-protocol voor de aanvang van de wedstrijd. De volksliederen
van de twee PMA’s (elk maximaal 90 seconden, geen tekst toegestaan)
worden afgespeeld nadat beide teams zich hebben opgesteld. Tijdens
competities wordt alleen het CONCACAF-lied afgespeeld tijdens het
protocol.

19.

KAARTVERKOOP
19.1. De HMA is verantwoordelijk voor alle kaartverkoop tijdens wedstrijden van
de kwalificatie en groepsfase van de Landencompetitie, en beheert de
kaartverkoop op een manier die voldoet aan alle toepasselijke
beveiligings- en veiligheidsstandaarden. Dit team dient een minimum van
100 gratis kaartjes uit de A-categorie te reserveren ten behoeve van de
bezoekende bond. Extra kaartjes dienen in samenspraak en schriftelijk te
worden geregeld. Ten minste vijf vertegenwoordigers van de bezoekende
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bond dienen een plek te krijgen in de VIP-tribune. De bezoekende bond
informeert de CONCACAF en de HMA ten minste 15 dagen van tevoren
schriftelijk over het aantal kaartjes dat voor de wedstrijd wordt
aangevraagd. Indien een aanvraag niet voor de deadline wordt ingediend,
kan de HMA niet verantwoordelijk worden gehouden voor het goedkeuren
van de aanvraag voor extra kaartjes.
19.2. De HMA stemt in met het leveren van gratis tickets en suites (indien van
toepasssing), op aanvraag, zoals uiteengezet in de commerciële
regulering. Dit dient tien werkdagen voor een thuiswedstrijd te worden
gedaan.
19.3. Elk ticketontwerp moet van tevoren worden goedgekeurd door de
CONCACAF. De bond dient met de CONCACAF samen te werken om ervoor
te zorgen dat de kaartverkoopsystemen voldoen aan deze vereisten en
dienen de CONCACAF zo snel mogelijk in te lichten zodra een potentieel
probleem wordt waargenomen.
19.4. Ten minste 5% van de totale stadioncapaciteit moet exclusief beschikbaar
zijn voor bezoekende supporters, in een beveiligd en apart gedeelte van
het stadion. Zitten langs het veld is NIET toegestaan en alle nietpermanent vaste stoelen moeten worden goedgekeurd door CONCACAF.
19.5. De CONCACAF behoudt zich het recht voor om te vereisen dat de
algemene voorwaarden, naast de algemene voorwaarden van de HMA,
tijdens de kwalificatie en groepsfase van de Landencompetitie op het
wedstrijdkaartje worden weergeven.
19.6. De CONCACAF is volledig verantwoordelijk voor de kaartverkoop voor de
finaleronde van de Landencompetitie.
19.7. Elke deelnemende nationale bond heeft recht op gratis kaartjes voor de
finaleronde van de Landencompetitie. Het aantal gratis tickets zal op een
later tijdstip worden bepaald.
20.

BOKAAL, PRIJZEN EN MEDAILLES
20.1. De winnaar van de finaleronde van de Landencompetitie krijgt een bokaal
voor het kampioenschap uitgereikt (hierna: de bokaal). Het winnende team
krijgt de bokaal uitgereikt tijdens een ceremonie direct nadat wordt
afgefloten.
20.2. Elk van de teams in de top drie van de finaleronde van de
Landencompetitie krijgt vier-en-dertig (34) medailles uitgereikt, d.w.z.
gouden medailles voor de winnaars, zilveren medailles voor de nummer
twee en bronzen medailles voor de nummer drie.
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20.3. Medailles worden ook gegeven aan elke official die verantwoordelijk is
voor de play-off om de derde plaats en de finale.
20.4. Tijdens de finaleronde van de Landencompetitie wordt een fairplaycompetitie gehouden; de CONCACAF zal hier speciale regels voor
opstellen. De CONCACAF bepaalt de rangschikking aan het einde van de
finaleronde van de Landencompetitie.
20.5. Aan het einde van de finaleronde van de Landencompetitie worden de
volgende speciale prijzen toegekend:
Fair play-bokaal
De Fair play-bokaal wordt gepresenteerd aan het team dat eerste eindigt in de
fair play-competitie. De toepasselijke regels komen voort uit de fair playcompetitieregulering.
Gouden Schoen
De Gouden Schoen wordt toegekend aan de speler die de meeste doelpunten
heeft gemaakt tijdens de groepsfase en finaleronde van de Landencompetitie.
Als twee of meer spelers hetzelfde aantal doelpunten hebben gemaakt, zal het
aantal assists (zoals bepaald door de CONCACAF) doorslaggevend zijn. Als twee
of meer spelers nog steeds gelijkstaan na de beoordeling van het aantal assists,
zal het totaalaantal gespeelde minuten in beide competities in aanmerking
worden genomen, waarbij de speler met de minste speelminuten hoger in de
rangorde komt.
Gouden Bal
De Gouden Bal wordt toegekend aan de beste speler tijdens de groepsfase en
finaleronde van de Landencompetitie.
Gouden Handschoen
De Gouden Handschoen wordt toegekend aan de beste keeper tijdens de
groepsfase en finaleronde van de Landencompetitie (zoals bepaald door de
CONCACAF).
Beste Jonge Speler
De Prijs voor de Beste Jonge speler wordt toegekend aan de beste jonge speler
tijdens de groepsfase van de Landencompetitie en finaleronde van de
Landencompetitie (zoals bepaald door de CONCACAF).
20.6. Er zijn geen andere officiële prijzen dan die hierboven worden vermeld,
tenzij anders besloten door de CONCACAF.
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21.

SCHEIDSRECHTERSZAKEN
21.1. De scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde officials (hierna
gezamenlijk: wedstrijdofficials) voor de kwalificatie, groepsfase en
finaleronde van de Landencompetitie worden voor elke wedstrijd
aangewezen door de CONCACAF scheidsrechterscommissie. Ze zullen
neutraal zijn. De beslissingen van de CONCACAF scheidsrechterscommissie
zijn definitief en kunnen niet worden aangevochten.
21.2. De wedstrijdofficials ontvangen een officiële scheidsrechtersuitrusting en
-tenue van de CONCACAF. Ze dragen en gebruiken dit tenue en deze
uitrusting alleen op wedstrijddagen.
21.3. Wedstrijdofficials krijgen de gelegenheid om trainingsfaciliteiten te
gebruiken.
21.4. Als de scheidsrechter niet in staat is zijn taken uit te voeren, zal deze
scheidsrechter worden vervangen door de vierde official. Als een van de
assistent-scheidsrechters niet in staat is zijn taken uit te voeren, zal deze
assistent-scheidsrechter worden vervangen door de vierde official of de
reserve-assistent-scheidsrechter (wanneer benoemd).
21.5. Na elke wedstrijd zal de scheidsrechter het officiële wedstrijdformulier
invullen en ondertekenen. Tijdens de kwalificatie voor de Landencompetitie
levert hij/zij deze onmiddellijk na de wedstrijd in bij de
wedstrijdcommissaris, indien van toepassing, en de wedstrijdcoördinator
tijdens de groepsfase en finaleronde van de Landencompetitie. Op het
rapportageformulier vermeldt de scheidsrechter in zoveel mogelijk detail
alle voorvallen, zoals wangedrag van spelers dat leidt tot een waarschuwing
of uitsluiting, onsportief gedrag tijdens de wedstrijd van supporters en/of
official of een andere persoon die namens de bond handelt en elk ander
incident dat voor, tijdens of na de wedstrijd heeft plaatsgevonden.

DISCIPLINAIRE ZAKEN
22.

Disciplinaire commissie
22.1. De disciplinaire commissie van de CONCACAF is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Reglementen. De Disciplinaire commissie van
CONCACAF kan de disciplinaire code van FIFA toepassen totdat de
disciplinaire code van de CONCACAF van kracht is (als de subsidiariteit
van toepassing is). In het bijzonder kan de disciplinaire commissie van de
CONCACAF de sancties toepassen die beschreven zijn in de Reglementen,
de CONCACAF en FIFA-statuten en alle andere CONCACAF-regels, circulaires, -richtlijnen en -regulering evenals de disciplinaire code van
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de FIFA (en, zodra deze van kracht is, de disciplinaire code van de
CONCACAF).
22.2. De spelers stemmen er specifiek mee in om:
22.2.1. de geest van fair play en de autoriteit van de wedstrijdofficials te
respecteren en geen geweld te gebruiken;
22.2.2. zich te gedragen;
22.2.3. geen gebruik te maken van doping zoals gedefinieerd door de antidopingregulering van de FIFA, en alle andere relevante FIFAregulering, -circulaires en -richtlijnen te accepteren.
22.3. De PMA en hun teamdelegatieleden dienen de CONCACAF en FIFAstatuten, de FIFA Disciplinaire code (tot de CONCACAF Disciplinaire code
van kracht is) en de CONCACAF Ethische code na te leven, in het
bijzonder aangaande het gevecht tegen discriminatie, racisme en
matchfixing activiteiten.
22.4. In het geval van inbreuk op deze en alle toepasselijke reglementen, of
bij onsportief gedrag van de deelnemende clubteams, hun spelers en/of
functionarissen, of bij het optreden van enig ander incident, heeft de
Disciplinaire commissie van CONCACAF het recht om:
22.4.1. de nationale teams, hun spelers en/of functionarissen te
waarschuwen, straffen, beboeten, schorsen en/of diskwalificeren.
22.4.2. actie te ondernemen tegen personen of PMA’s die deze regels, de
spelregels of de regels van Fair Play overtreden.
22.4.3. overtreders te verbieden om deel te nemen aan een specifiek
aantal door de CONCACAF georganiseerde toernooien waaraan ze
anders zouden hebben kunnen meedoen.
22.5. De Disciplinaire commissie van CONCACAF kan naar eigen inzicht
kwesties aangaande inbreuk op deze regelgeving doorverwijzen naar het
CONCACAF-bestuur, ofwel voor verdere sancties of voor een andere
reden.
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22.6. De beslissingen van de disciplinaire commissie van de CONCACAF kunnen
worden gebaseerd op schriftelijke informatie of door een hoorzitting uit
te voeren.
22.6.1. Als er een beslissing wordt genomen kan de disciplinaire commissie
de rapportages gebruiken van de scheidsrechters, assistentscheidsrechters,
vierde
official,
wedstrijdcommissarissen,
scheidsrechterinspecteur,
locatiecoördinator,
technische
vertegenwoordiger, beveiligingsfunctionaris, diversiteitsfunctionaris
en/of andere aanwezige staf of officials 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 heeft
geen invloed op beslissingen van de scheidsrechter met betrekking
tot de wedstrijd zelf.
22.6.2. De Disciplinaire commissie van CONCACAF 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 van de CONCACAF aanwezig
zijn.
Tegen de volgende beslissingen van de Disciplinaire commissie kan niet
in beroep worden gegaan:
a. Waarschuwingen of censuur opgelegd aan nationale bonden, spelers,
officials en andere personen.
b. Schorsingen van maximaal twee wedstrijden, of maximaal twee
maanden, opgelegd aan nationale bonden, spelers, officials of
andere personen.
c. Boetes opgelegd aan nationale bonden (niet meer dan $ 30.000 USD)
of aan spelers, officials of andere personen (niet meer dan $ 10.000
USD).
22.7. Alle opgelegde economische straffen moeten binnen zestig (60) dagen
na melding hiervan door de juiste nationale bond worden betaald.
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22.8. Gele kaarten en schorsingen:
22.8.1. Gele kaarten die zijn ontvangen tijdens een andere competitie
gelden niet voor de Competitie.
22.8.2. Gele kaarten die zijn ontvangen tijdens de kwalificatie voor de
Landencompetitie gelden niet voor de groepsfase van de
Landencompetitie.
22.8.3. Gele kaarten die zijn ontvangen tijdens de groepsfase van de
Landencompetitie gelden niet voor de finaleronde van de
Landencompetitie.
22.8.4. Twee (2) gele kaarten ontvangen tijdens verschillende
wedstrijden van de kwalificatie, groepsfase of finaleronde van
de Landencompetitie resulteert in een automatische schorsing
voor de volgende wedstrijd van de Competitie.
22.8.5. Schorsingen voor rode kaarten (direct of indirect) moeten
worden uitgezeten, wat de fase van de Competitie ook is.
22.8.6. Niet uitgediende schorsingen aan het eind van de deelname van
het team aan de Competitie worden overgedragen naar de
volgende officiële wedstrijd van het nationale team van de
speler volgens de disciplinaire code van FIFA en, zodra deze van
kracht is, de disciplinaire code van CONCACAF.
22.9. De bevoegde nationale bond straft overtredingen tijdens de Competitie
door teamvertegenwoordigers, en technisch en ander personeel op basis
van de eigen regulering. Hiertoe dient de Disciplinaire commissie het
verslag van de scheidsrechter van de wedstrijd in kwestie door te sturen
aan de bevoegde nationale 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.
22.10. Als een wedstrijd opgeschort wordt als gevolg van een terugtrekking,
komt het team dat heeft geweigerd om de wedstrijd te spelen niet in
aanmerking voor deelname aan de komende twee edities van de
Competitie.
22.11. Elke andere overtreding van deze regels, hetzij door spelers,
scheidsrechters, officials, coaches of vertegenwoordigers die worden
gestraft met economische sancties, moeten worden gemeld aan het
Algemene secretariaat van CONCACAF voor besluitvorming door het
CONCACAF bestuur.
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23.

BEROEPSCOMMISSIE
23.1. De beroepscommissie van de CONCACAF hoort beroepszaken die mogen
worden gehouden tegen beslissingen genomen door de disciplinaire
commissie.
23.2. 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 extra van toepassing is). In het bijzonder zal de
beroepscommissie van
CONCACAF beroepsprocedures uitvoeren in
navolging van de Disciplinaire code van de FIFA
23.3. De beroepscommissie van de CONCACAF maakt 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 de
CONCACAF mag daarnaast, naar eigen goeddunken, ook extra bewijs in
overweging nemen, inclusief televisie- en video-opnames, waarvan ze
denkt dat deze relevant zijn.
23.4. Beslissingen van de Beroepscommissie zijn definitief en bindend.

24.

PROTESTEN
24.1. Voor dit reglement zijn protesten alle soorten bezwaren met betrekking
tot evenementen of zaken die direct van invloed zijn op wedstrijden
tijdens de Competitie, inclusief maar niet beperkt tot de staat van en
markeringen op het veld, wedstrijduitrusting, geschiktheid van spelers,
installaties in stadions en voetballen.
24.2. Tenzij anders bepaald in dit artikel moeten protesten binnen twee uur
na de betreffende wedstrijd schriftelijk worden ingediend bij de
wedstrijdcoördinator of vertegenwoordiger van de CONCACAF op de
locatie en binnen de volgende 24 uur worden opgevolgd door een volledig
schriftelijk rapport, inclusief een kopie van het originele protest, dat
schriftelijk als een scan en via e-mail moet worden ingediend bij het
Algemene secretariaat van CONCACAF, anders wordt dit niet in
behandeling genomen. Aan dergelijke protesten moet een cheque van
vijfhonderd dollar ($ 500 USD) aan de CONCACAF zijn bijgesloten.
24.3. Protesten met betrekking tot de geschiktheid van spelers die voor de
wedstrijden van de Competitie zijn genomineerd, moeten binnen twee
uur na de betreffende wedstrijd schriftelijk als een scan en via e-mail
worden ingediend bij het Algemene secretariaat van CONCACAF. Aan
dergelijke protesten moet een cheque van vijfhonderd dollar ($ 500 USD)
aan de CONCACAF zijn bijgesloten.
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24.4. Protesten met betrekking tot de staat van het veld, de omgeving,
markeringen of aanvullende uitrusting (bijv. goals, hoekvlaggen of
voetballen), dienen voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk te worden
ingediend 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 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 wedstrijdcoördinator of vertegenwoordiger van
de CONCACAF op de locatie. Dergelijk protest moet vergezeld gaan met
een cheque ter waarde van vijfhonderd dollar ($ 500 USD) te betalen aan
CONCACAF.
24.5. 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, in aanwezigheid van
de aanvoerder van de tegenstander. Het protest moet niet later dan twee
uur na de wedstrijd in kwestie schriftelijk door het hoofd van de delegatie
worden bevestigd aan de wedstrijdcoördinator of vertegenwoordiger van
de CONCACAF op de locatie. Aan dergelijke protesten moet een cheque
van vijfhonderd dollar ($ 500 USD) aan de CONCACAF zijn bijgesloten.
24.6. Er kan geen protest worden ingediend over scheidsrechtersbeslissingen
met betrekking tot feiten die verbonden zijn met spelen van de
wedstrijd. Dergelijke beslissingen zijn definitief en kunnen niet worden
aangevochten.
24.7. Nationale bonden mogen geschillen met de CONCACAF niet naar een
rechtbank refereren. Alle geschillen moeten zonder voorbehoud altijd
worden voorgelegd aan de jurisdictie van de bevoegde instantie van de
CONCACAF en FIFA.
24.8. Als een ongegrond of onverantwoordelijk protest wordt ingediend, kan
de CONCACAF een boete opleggen.
24.9. De kosten, die uit een protest voortkomen, zullen door de CONCACAF,
volledig of gedeeltelijk, aan de verliezende partij worden opgelegd.
24.10. Als niet aan alle formele voorwaarden van een protest zoals omschreven
in dit reglement wordt voldaan, wordt een dergelijk protest door de
bevoegde instantie genegeerd. Zodra de finale van de Competitie is
beëindigd, wordt een protest zoals beschreven in dit artikel of klacht
over de gevolgde sportprocedure tijdens de Competitie genegeerd.
37

Regulering in het Nederlands
CONCACAF-Landencompetitie

24.11. De CONCACAF beslist over alle ingediende protesten, op basis van de
uitzonderingen die in deze regulering, de CONCACAF of FIFA-statuten of
andere CONCACAF- of FIFA-regulering worden beschreven.
24.12. Zodra het winnende team van De Competitie is uitgeroepen, zal elk
protest of klacht over de sportprocedure gevolgd tijdens De Competitie
buiten beschouwing worden gelaten.
25.

FINANCIËLE VOORWAARDEN
25.1. Tijdens de wedstrijden van de kwalificatie en groepsfase van de
Landencompetitie, zijn de HMA’s verantwoordelijk voor de kosten van
de accommodatie, ontbijt en lokaal vervoer voor:
a.
Scheidsrechters
b.
Scheidsrechterbeoordelaar
c.
Wedstrijdcommissaris
d.
Locatiecoördinator (indien van toepassing)
e.
Wedstrijdcoördinator (indien van toepassing)
f.
Beveiligingsfunctionaris (indien van toepassing)
25.1.1. Operationele kosten van het stadion voor de wedstrijd en
officieel gebruik tijdens de CONCACAF Nations League
Kwalificaties en CONCACAF Nations League Groepsfase.
25.1.2. Vrijwilligers en personeel om te helpen met de activiteiten
tijdens de CONCACAF Nations League Kwalificaties en
CONCACAF Nations League Groepsfase.
25.2. De volgende uitgaven mogen van de bruto ontvangsten worden
afgetrokken:
25.2.1. de heffing die moet worden betaald aan de confederatie in
navolging van de statuten en regulering van de confederatie na
aftrek van de belastingen vermeld onder 25.2.2. de heffingen
die moeten worden betaald aan de confederatie dienen binnen
60 dagen na de wedstrijd te worden betaald tegen de officiële
wisselkoers op de dag dat de betaling moet worden uitgevoerd;
25.2.2. staat-, provincie- en lokale belastingen, evenals de huur van
de grond, niet hoger dan 30% (in navolging van de regulering
die de toepassing van de FIFA-statuten overziet).
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25.3. De deelnemende nationale bonden regelen de kosten onderling. De
CONCACAF adviseert de volgende bepalingen:
25.3.1. de bezoekende bond regelt de eigen internationale reiskosten
van de delegatie naar de locaties of de dichtstbijzijnde
luchthaven, evenals verblijfskosten en incidentele onkosten;
25.3.2. tijdens de kwalificatie en groepsfase voor de Landencompetitie
dekken de HMA’s de lokale vervoerskosten voor de volledige
officiële delegatie van het bezoekende team.
25.4. De HMA’s betalen voor het verblijf in een hotel met een hoge
standaard en lokaal vervoer in het organiserende land voor de
wedstrijdofficials,
wedstrijdcommissaris,
de
scheidsrechtersbeoordelaar en enige andere CONCACAF-officials
(m.a.w. beveiligingsfunctionaris, mediafunctionaris, enz.);
25.5. de teams hebben geen toestemming om in hetzelfde hotel te
verblijven of te verblijven in het hotel dat is gekozen voor de
CONCACAF-delegatie, tenzij de CONCACAF dit schriftelijk heeft
goedgekeurd.
25.6. Indien de financiële uitkomst van een wedstrijd niet afdoende is om
de hierboven genoemde kosten onder par. 24.5. te dekken, zal de
organiserende bond dit tekort dragen.
25.7. CONCACAF draagt de kosten voor:
25.7.1. internationale reis- en dagelijkse toelages, zoals vastgesteld
door de CONCACAF, voor de respectievelijke CONCACAF
delegatie leden, zoals vastgesteld door CONCACAF.
25.7.2. internationale reis- en dagelijkse toelages voor de
respectievelijke delegatieleden, zoals vastgesteld door de
CONCACAF;
25.7.3. prijzengeld voor de deelnemende nationale bonden, de
bedragen worden bepaald door de CONCACAF;
25.7.4. kosten dopingcontrole;
25.7.5. de kosten voor de verzekering die de CONCACAF afsluit voor de
dekking van de eigen risico’s.
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25.8. De bezoekende bond is verantwoordelijk voor en zal de kosten dragen
voor het volgende:
25.8.1. een adequate verzekering voor alle delegatieleden van het
team en andere personen die namens het team taken uitvoeren,
waarmee alle risico's worden gedekt, inclusief maar niet
beperkt tot letsel, ongelukken, ziekte en reizen op grond van
de van toepassing zijnde FIFA- en CONCACAF-regels of regulering.
25.8.2. internationaal reizen, VISAS en de dagelijkse toelages voor de
respectievelijke team delegatie leden.
25.9. Enige disputen die ontstaan vanwege de financiële bepalingen moeten
onderling worden geregeld door de betreffende bonden, maar kunnen
worden gerefereerd naar CONCACAF voor een uiteindelijke beslissing.
25.10. Enige onkosten en kosten die een PMA oploopt naast de genoemde
kosten in deze regulering worden door de betreffende PMA zelf
gedragen.
26.

MEDISCH/DOPING
26.1. 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 PMA bond ervoor, en bevestigt aan CONCACAF, dat
de spelers en officials voorafgaand aan de Competitie een medische
beoordeling (PCMA) 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. De medische
keuring moet worden uitgevoerd tussen 270 en 10 dagen voor de
aanvang van elke wedstrijd gedurende de Competitie. De CONCACAF
levert een PCMA-formulier aan alle PMA’s.
26.2. De bevoegde medisch vertegenwoordiger van iedere PMA is vereist om
het PCMA-formulier (m.a.w. de dokter van het nationale team) 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 PMA bevatten, en moet op zijn laatst
tien (10) werkdagen voorafgaand aan de start van de Competitie door
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het Algemeen secretariaat van CONCACAF zijn ontvangen. Voor elke
nieuwe toegevoegde speler ondertekent de PMA ten minste tien (10)
dagen voor de volgende wedstrijd een nieuwe PCMA-verklaring.
26.3. Behalve het bovenstaande, moet elke PMA een medische professional
met een volledige licentie (m.a.w. een dokter) als onderdeel van de
officiële delegatie 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.
26.4. De CONCACAF is niet aansprakelijk voor een blessure die door een
deelnemende speler of official wordt opgelopen. Daarnaast is
CONCACAF niet aansprakelijk voor enig incident (inclusief overlijden)
vanwege een blessure of gezondheidsproblemen van een deelnemende
speler of functionaris.
26.5. Zoals vermeld in deze reglementen is elke PMA gedurende de gehele
Competitie verantwoordelijk voor het zorgen voor een gezondheids-,
reis- en ongevallenverzekering tijdens de gehele Competitie voor alle
leden van de delegatie. Naast en in overeenstemming met het FIFAreglement betreffende de status en transfer van spelers, is de PMA
waarbij de deelnemende speler is geregistreerd bovendien
verantwoordelijk voor de verzekeringsdekking van de speler tegen
ziekte en ongeval tijdens de gehele periode dat de speler wordt
vrijgegeven.
26.6. Het niet naleven van de hiervoor genoemde provisie leidt tot een
sanctie van de disciplinaire commissie van de CONCACAF.
26.7. 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 het team 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 HMA om ervoor te zorgen dat er
direct een fatsoenlijke AED beschikbaar is en dat er een ambulance
aanwezig is met een toegangs- en vertrekplan.
26.8. 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 voor een hoeveelheid van drie minuten
blessuretijd. Het handsignaal is de rechtervuist boven op het hoofd.
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Dit signaal geeft aan dat de teamarts het veld moet betreden om de
speler te beoordelen en eventueel op te lappen. Op dit moment wordt
een Sideline Concussion Assessment Test (SCAT, beoordelingstest
hersenschudding zijlijn) uitgevoerd. Na afloop van de drie minuten zal
de speler, na goedkeuring van de teamarts, terugkeren naar de
wedstrijd of op de juiste manier geïmmobiliseerd volgens het
standaardprotocol van het veld worden gedragen.
26.9. In aanvulling op het bovenstaande moet, met betrekking tot een
traumatisch hoofdletsel en hersenschudding, bij een volledige
terugkeer in het team na een eerdere hersenschudding geen enkel
teken of symptoom van het eerdere hoofdletsel aanwezig zijn, en een
aanvaardbare SCAT-beoordeling worden overhandigd.
26.10. 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 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.
26.11. 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.
26.12. 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. Verder wordt verwezen
naar de Antidoping Reglementen van FIFA en de lijst met verboden
stoffen en methoden zoals vastgelegd door de World Anti-Doping
Agency (WADA).
26.13. Als, in overeenstemming met de Antidoping Reglementen van de FIFA,
een speler positief test voor het gebruik van verboden stoffen, komt
de speler met onmiddellijke ingang niet meer in aanmerking voor
deelname aan de Competitie en zal hij worden onderworpen aan
verdere sancties door de Disciplinaire commissie van CONCACAF.
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27.

COMMERCIËLE RECHTEN
27.1. De CONCACAF is de originele eigenaar van alle rechten die voortvloeien
uit de Competitie als collectief geheel en alle andere gerelateerde
evenementen die vallen onder de respectievelijke jurisdictie, zonder
beperkingen zoals content, tijd, plaats of rechten. Deze rechten zijn
inclusief, onder andere, alle soorten financiële rechten, audiovisuele en
radio-opnames, reproductie- en uitzendingsrechten, multimediarechten,
marketing- en promotierechten en immateriële rechten (zoals
betreffende emblemen) evenals de rechten die voortkomen onder
copyrightwetgeving, bestaand of in de toekomst, op basis van enige
bepaling uiteengezet in specifieke regulering. Enkele van deze
CONCACAF-rechten worden voor de kwalificatie en groepsfase van de
Landencompetitie toegekend aan de PMA’s, zoals gespecificeerd in de
teamdeelnameovereenkomst zoals ondertekend door elke MA.
27.2. De CONCACAF zorgt voor aparte Commerciële, Media- en
Marketingregulering voor de Competitie, waarin deze commerciële en
intellectuele
eigendomsrechten
worden gespecificeerd.
Alle
CONCACAF-leden dienen de Commerciële regulering voor de Competitie
na te leven en moeten ervoor zorgen dat alle leden, officials, spelers,
vertegenwoordigers en andere gelieerde personen eveneens deze
regulering naleven.
27.3. U kunt refereren naar de Commercialisatieregulering voor meer
informatie.

28.

MEDIA
28.1. Aanwijzing mediafunctionaris: Elke nationale bond wijst een speciale
mediafunctionaris aan, op een redelijk moment voor aanvang van elk
toernooi, voor het faciliteren van de samenwerking tussen de nationale
bonden, CONCACAF en de media in navolging van deze regulering. De
mediafunctionaris van de bond moet ervoor zorgen dat de geboden
mediafaciliteiten en diensten in overeenstemming zijn met de
mediarichtlijnen voor nationale bonden. De mediafunctionaris regelt
alle zaken aangaande media, inclusief activiteiten voor en na de
wedstrijd.
28.2. Media-accreditatie: CONCACAF is verantwoordelijk voor alle mediaaccreditaties en is de uiteindelijke autoriteit voor het definitieve
antwoord op media-accreditatieaanvragen voor De Competitie. alle
aanvragen moeten worden ingediend bij het CONCACAF Media Center.
aanvragen via enig ander proces of op locatie worden niet geaccepteerd.
elke nationale bond moet proberen om potentiële media met
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accreditatie-informatie te bereiken. De CONCACAF kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de verantwoordelijkheid van een individueel
medialid voor het tijdig verkrijgen van de juiste accreditatie.
28.3. Wedstrijddag min een: Op de dag voor elke wedstrijd organiseert en
neemt elke bond deel aan alle verplichte media-activiteiten in navolging
van de mediarichtlijnen voor nationale bonden. In principe dienen
dergelijke media-activiteiten plaats te vinden in het stadion waar de
wedstrijd wordt gespeeld, tenzij een alternatieve locatie wordt
afgesproken met en goedgekeurd door de CONCACAF. De
mediafunctionarissen van elke nationale bond zijn verantwoordelijk voor
het coördineren van de activiteiten en de CONCACAF en media te
informeren over al deze media-activiteiten.
28.4. Mediatoegang tot officiële training: De nationale bond volgt de
mediarichtlijnen voor nationale bonden aangaande een vereiste
toegangsperiode voor de media op de dag voor de wedstrijd. In
principe vinden de officiële trainingssessies plaats in het stadion waar
de wedstrijd wordt gespeeld. Open trainingssessies zijn openbaar voor
alle leden van de media, ongeacht hun nationaliteit of andere
bijkomstigheden.
28.5. Vereiste media-activiteiten wedstrijddag: elke nationale bond is
verantwoordelijk voor deelname aan alle media-activiteiten
gedurende de wedstrijddag, zoals terug te vinden in de
mediarichtlijnen voor nationale bonden. Alle media-activiteiten op de
wedstrijddag zijn verplicht voor alle nationale bonden.
28.6. Media-infrastructuur: De organiserende bond is verantwoordelijk voor
de noodzakelijke technische infrastructuur en diensten voor alle
media-activiteiten en op wedstrijddagen, in navolging van de vereisten
die voortkomen uit de mediarichtlijnen voor nationale bonden. Dit is
inclusief een centrale zitruimte in een goed beveiligde ruimte,
gescheiden van het publiek, en inclusief bureaus, goed functionerend
kabel- en/of WiFi-internet en stroomvoorziening. De capaciteit moet
voldoen aan de minimale capaciteit vanuit de mediarichtlijnen voor
nationale bonden. De internetverbindingen voor de media dienen
gebruik te maken van een toegewijd netwerk, gratis en beschikbaar
vanaf twee uur voor de aftrap tot twee uur na het einde van de
wedstrijd, en moet voldoen aan andere specifieke vereisten vanuit de
mediarichtlijnen voor nationale bonden. De nationale bond is
verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de mediainfrastructuur, inclusief in het geval dat het stadion eigendom is van
een derde partij.
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28.7. Toegangsverboden: De kleedkamers van de teams en andere
competitiegedeeltes, zoals uiteengezet in de mediarichtlijnen voor
nationale bonden, zijn voor, tijdens en na de wedstrijd verboden
terrein
voor
vertegenwoordigers
van
de
media.
Mediavertegenwoordigers hebben geen toegang tot het veld, de
tunnels en kleedkamers tijdens, voor en na de wedstrijd. Deze
beperking geldt ook voor media die onderdeel zijn van en/of
meereizen met een nationale bond. Een beperkt aantal fotografen, en
cameramannen/productiemedewerkers
van
de
organiserende
uitzendorganisatie en houders van uitzendrechten, met de
toepasselijke accreditatie voor toegang tot het veld, krijgen toegang
tot de gedeeltes van het veld die genoemd worden in de
mediarichtlijnen voor nationale bonden.
28.8. Algemene communicatievereisten: Bonden moeten specifieke
pogingen doen om de normen en richtlijnen van de Competitie op het
gebied van branding te respecteren bij hun communicatie met het
publiek en de media. Daarnaast moeten functionarissen,
medewerkers, spelers en andere aangewezen personen van de
nationale bond zich onthouden van commentaar aan de media dat zou
kunnen worden gezien als negatief met betrekking tot de organisatie
of de uitvoering van de Competitie, inclusief maar niet beperkt tot
scheidsrechters en logistieke zaken. Iedere opzettelijke handeling in
de officiële mediagedeeltes door spelers, coaches, en/of medewerkers
van de nationale bond dat als respectloos kan worden gezien ten
opzichte van de pers is strikt verboden.
28.9. Technisch filmen: Elke nationale bond heeft toestemming om gebruik
te maken van een camera om een technische kopie van hun wedstrijd
te maken. Het technische filmen wordt vanuit een positie gedaan die
vooraf is bepaald door de CONCACAF. Technisch filmen moet volgens
de regels worden gedaan en in navolging zijn van het gebruik zoals
vermeld in de mediarichtlijnen voor nationale bonden. Het is strikt
verboden voor een nationale bond om op een andere manier te filmen
tijdens een wedstrijddag, inclusief het gebruik van mobiele telefoons
of een internetgebaseerde transmissie binnen het stadion, inclusief
maar niet beperkt tot video voor social media en/of streaming via
social media.
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28.10. Algemene mediabeschikbaarheid: Nationale bonden zijn over het
algemeen verplicht om ervoor te zorgen dat de staf en spelers
gedurende de Competitie onbeperkt beschikbaar zijn voor de
CONCACAF, met als doel het verzamelen van interviews en andere
informatie voor de algemene promotie van de Competitie. De exacte
datum(s) dienen in samenspraak met de mediafunctionaris van de bond
door de CONCACAF te worden vastgesteld, en tijdig en direct te
worden gecommuniceerd.
28.11. Gebruik van de mediarichtlijnen voor nationale bonden: De
mediarichtlijnen voor nationale bonden, apart gepubliceerd en
gedistribueerd, zijn een essentieel onderdeel van deze regulering.
Door dit te melden aan de deelnemende nationale bonden kan de
CONCACAF deze mediarichtlijnen voor nationale bonden op ieder
gewenst moment en naar eigen inzicht aanpassen. De CONCACAF
blijft, op ieder moment voor/tijdens de Competitie en naar eigen
inzicht, gerechtigd om richtlijnen en circulaires te publiceren met
omschrijving van deze mediarichtlijnen of delen hiervan.
LAATSTE VOORWAARDEN
29.

AANSPRAKELIJKHEID

De HMA voor een wedstrijd tijdens de kwalificatie en groepsfase van de Landencompetitie
is exclusief verantwoordelijk voor de organisatie van de thuiswedstrijd en vrijwaart de
CONCACAF van elke verantwoordelijkheid en elke claim tegen de CONCACAF en de leden
van de delegatie voor enige schade die resulteert vanuit claims die aan een dergelijke
wedstrijd gerelateerd zijn.
30.

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.
31.

ZAKEN DIE NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE REGULERING EN OVERMACHT

Zaken die niet in deze reglementen zijn opgenomen en alle gevallen van overmacht
worden besloten door CONCACAF. Alle besluiten zijn definitief en bindend en kunnen niet
worden aangevochten.
32.

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.
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33.

COPYRIGHT

Het copyright van het wedstrijdschema dat is gemaakt in overeenstemming met de
voorwaarden van deze regulering, is het eigendom van CONCACAF.
34.

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.
35.

HANDHAVING

Deze regulering is op 25 januari 2018 goedgekeurd door het CONCACAF-bestuur en werden
onmiddellijk daarna in werking gesteld.
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