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ALGEMENE BEPALINGEN  
 

1. NAAM VAN DE COMPETITIE  
 

1.1. Het Concacaf Vrouwen Onder-20 Kampioenschap ("De Competitie"), 

is een officiële competitie voor nationale teams van Concacaf. De 

Competitie wordt gespeeld in 2022 en vindt plaats op de data en 

locaties die door Concacaf worden vastgesteld. Alle nationale bonden 

die zijn aangesloten bij Concacaf worden uitgenodigd deel te nemen. 

 

1.2. De Competitie bestaat uit drie (3) fasen: 

 

1.2.1. Kwalificatie Stage;  

 

1.2.2. Groepsfase  

 

1.2.3. Finale kampioenschap; 

 

1.2.4. Wanneer wordt verwezen naar alle drie (3) fasen - hierna te 

noemen: De Competitie. 

 

2. PLAATSELIJK ORGANISATIECOMITÉ  
 

2.1. Het Lokaal Organiserend Comité (hierna: LOC) zal samenwerken met 

Concacaf voor het organiseren, promoten, hosten en in goede banen 

leiden van de wedstrijden in de Competitie, alsmede de veiligheid voor 

de duur daarvan. Inclusief en niet beperkt tot het verzorgen van een 

eindafrekening van het toernooi, inclusief de betaling van de 

verschuldigde percentages aan Concacaf binnen dertig (30) dagen 

na de laatste wedstrijd van het toernooi.  

 
2.2. Het LOC is onderworpen aan het toezicht en de controle van Concacaf, 

dat het laatste woord heeft over alle zaken die betrekking hebben op 

de Competitie. De beslissingen van Concacaf zijn definitief en bindend 

en niet vatbaar voor beroep. 

 
2.3. De werkrelaties tussen het LOC en Concacaf worden geregeld door de 

Host Responsibilities Agreement (HRA), de Team Participation 

Agreement (TPA) en de Concacaf Vrouwen Onder-20 



 

 6 

 

2022 REGLEMENT 

 Kampioenschap Regelgeving ("De Regelgeving"). De Regelgeving en 

alle richtlijnen, besluiten, richtlijnen en circulaires die door Concacaf 

worden uitgevaardigd zijn bindend voor alle partijen die deelnemen en 

betrokken zijn bij de voorbereiding, organisatie en gastheerschap van 

de Competitie. 

 
2.4. Alle rechten die niet bij dit reglement aan een deelnemende 

aangesloten bond of enige andere partij zijn overgedragen, komen 

uitsluitend toe aan Concacaf. 

 
2.5. De verantwoordelijkheden van het LOC omvatten, maar zijn niet 

beperkt tot: 

 

2.5.1. Het waarborgen, plannen en uitvoeren van de openbare orde, 

veiligheid en beveiliging in de stadions en andere relevante 

locaties, in samenwerking met de lokale autoriteiten. De FIFA- 

en/of Concacaf-reglementen voor stadionveiligheid en -

beveiliging zullen gelden als de minimumnormen en -richtlijnen 

die tijdens de competitie moeten worden gehanteerd;  

 

2.5.2. Zorgen voor de aanwezigheid van voldoende grondpersoneel 

en veiligheidsstewards om de veiligheid van de teams, de 

wedstrijdofficials en de toeschouwers te garanderen; 

 

2.5.3. Het afsluiten van verzekeringspolissen in overleg met Concacaf 

ter dekking van alle risico's die verband houden met de 

organisatie van alle thuiswedstrijden, in het bijzonder een 

adequate en brede aansprakelijkheidsverzekering met 

betrekking tot de stadions, de leden van het LOC, de 

werknemers, de vrijwilligers en alle andere bij de organisatie van 

de Competitie betrokken personen, met uitzondering van elk 

van de delegatieleden van het bezoekende team; 

 

2.5.4. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering tegen 

mogelijke ongevallen of sterfgevallen onder toeschouwers 

 
2.6. Het LOC ontslaat Concacaf van alle verantwoordelijkheid en ziet af van 

elke vordering tegen Concacaf en de leden van haar delegatie voor 

enige schade als gevolg van enig handelen of nalaten met betrekking 

tot de organisatie en het verloop van de Competitie. 

 

2.7. Stadion en trainingsfaciliteiten - Ervoor zorgen dat zowel het stadion 
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 als de trainingsvelden in een staat verkeren die geschikt is voor een 

Concacaf Kampioenschap, gebaseerd op besprekingen tijdens de 

inspectie ter plaatse, inclusief maar niet beperkt tot alle uitrusting voor 

het veld, d.w.z. netten, doelen en hoekvlaggen, overdekte banken 

(indien nodig) voor de teams en de vierde official, die van een 

professionele standaard moet zijn.  

 
2.8. Wasserij - Stel faciliteiten ter beschikking of beveel faciliteiten aan voor 

de teams om hun was te doen. Informeer de teams vóór het toernooi 

over de kosten.  

 

2.9. Media - Benoem een persoon die verantwoordelijk is voor de 

betrekkingen met de media en breng de communicatieafdeling van 

Concacaf dertig (30) dagen vóór het evenement op de hoogte van de 

naam van de persoon, samen met zijn/haar contactnummers 

(telefoon/mobiel, telefoon/fax, e-mailadres); VOOR, TIJDENS en NA 

het evenement zal de benoemde persoon: 

 

2.9.1. Zorg ervoor dat de mediafaciliteiten in de best mogelijke staat 

verkeren; 

 

2.9.2. De media bijstaan in hun algemene vragen; 

 

2.9.3. Zorg ervoor dat de teambladen met correcte 

spelersnaam/nummer/positie, enz. tijdig, vóór de aftrap, voor 

de media beschikbaar zijn; 

 

2.9.4. Aan de media exemplaren van de mediagids of ander door 

Concacaf te verstrekken materiaal verstrekken; 

 

2.9.5. Zorg voor de installatie van één speciale telefoonlijn voor 

Concacaf-gebruik, uitsluitend voor kostenoproepen; 

 

2.9.6. Zorgen voor de installatie van de telefoonlijnen voor de radio-

omroepen en voor de aanwijzing van radiohokjes voor elke 

houder van rechten; 

 

2.9.7. Zorg ervoor dat het stadion draadloos internet heeft voor de 

media in het hele stadion; 

 
2.9.8. Regelt en verzorgt de maaltijden voor de media en fotografen 

zoals goedgekeurd door Concacaf. 

 



 

 8 

 

2022 REGLEMENT 

 2.10. Visa voor bezoekende teams - zal de voor visa verantwoordelijke 

overheidsinstantie om afhandeling verzoeken om de aanvraag voor 

teams en afgevaardigden zoveel mogelijk te bespoedigen.  

 
2.11. Het LOC ziet erop toe dat elk besluit van Concacaf of gerechtelijke 

instanties met betrekking tot zijn taken en verantwoordelijkheden 

onverwijld ten uitvoer wordt gelegd.  

 
2.12. Garanderen dat alle lokale protocollen voor COVID-19 worden 

gevolgd, evenals de Concacaf COVID-19 “Terugkeer naar het spel” 

regelgeving.  

 
2.13. Voorstellen van door COVID-19 erkende laboratoria en uitvoeren van 

tests voor alle LOC-medewerkers die het toernooi leiden, 

overeenkomstig de Concacaf-voorschriften. 

 

3. Concacaf 
 

3.1. De verantwoordelijkheden van Concacaf omvatten, maar zijn niet 

beperkt tot: 

 
3.1.1. Toezien op de algemene voorbereidingen en beslissen over de 

structuur en het formaat van de Competitie; 

 

3.1.2. Vaststelling van de data en goedkeuring van de plaatsen van de 

wedstrijden tijdens de Competitie. 

 

3.1.3. Vaststelling van het wedstrijdschema en de aftrap-tijden voor 

de Competitie; 

 

3.1.4. Het kiezen van de officiële voetbal voor de wedstrijd.  

 

3.1.4.1. Alleen voetballen die voldoen aan de FIFA Quality Merk-

norm (FIFA Quality PRO, FIFA Quality, International 

Match Standard) zullen worden goedgekeurd; 

 

3.1.5. Goedkeuring van de keuze van het door het WADA 

geaccrediteerde laboratorium dat de dopinganalyses zal 

uitvoeren, zoals voorgesteld door de antidopingeenheid van 

FIFA; 

 

3.1.6. Beslissen welke wedstrijden aan dopingtests zullen worden 

onderworpen;  
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3.1.7. Het aanstellen van Locatiecoördinatoren, 

Wedstrijdcoördinatoren, Wedstrijdcommissarissen, Technische 

Studiegroep, Scheidsrechters, Scheidsrechtersbeoordelaars, 

Leden van de Disciplinaire Commissie en alle andere 

afgevaardigden (hierna: Wedstrijdofficials) voor de Competitie; 

 
3.1.8. Dagvergoeding en internationale reiskosten voor de 

wedstrijdofficials van Concacaf; 

 

3.1.9. Het beoordelen van protesten en het nemen van passende 

maatregelen om de ontvankelijkheid ervan te verifiëren, met 

uitzondering van protesten betreffende de verkiesbaarheid van 

spelers, die worden behandeld door de Disciplinaire Commissie 

van Concacaf; 

 
3.1.10. Verzamelen van teaminformatie (d.w.z. teamlijsten, 

kamerlijsten, menu's, reisroutes, visuminformatie, 

uniformkleuren, enz.) 

 

3.1.11. Beslissingen nemen in gevallen waarin deelnemende 

aangesloten bonden zich niet houden aan de termijnen en/of de 

formele vereisten voor het indienen van de nodige documenten; 

 

3.1.12. Het afhandelen van gevallen van gestaakte wedstrijden 

(volgens de spelregels) in overeenstemming met dit reglement; 

 

3.1.13. Beslissen over het uitstellen van wedstrijden wegens 

buitengewone omstandigheden of overmacht; 

 
3.1.14. Disciplinaire maatregelen en mededeling van genomen 

maatregelen; 

 
3.1.15. Dagelijkse toewijzing van officials voor de wedstrijden; 

 
3.1.16. Het verstrekken van oefenballen aan de teams bij aankomst en 

wedstrijdballen aan de zaal; 

 
3.1.17. Samenwerken met het plaatselijk organisatiecomité om een 

podium te maken voor de prijsuitreiking na de finale; 

 
3.1.18. Zorg voor de trofee, medailles, en prijzen;  
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 3.1.19. Vervanging van bonden (naar goeddunken van Concacaf) die 

zich uit de competitie hebben teruggetrokken; 

 

3.1.20. Het regelen van gevallen van overmacht; 

 

3.1.21. Het behandelen van enig ander aspect van de Competitie dat 

niet onder de verantwoordelijkheid van een andere instantie valt 

krachtens de voorwaarden van dit Reglement. 

 
3.1.22. COVID-19-tests uitvoeren voor alle wedstrijdofficials en 

Concacaf-personeel volgens de vastgestelde voorschriften.  

 
3.2. Team Gastvrijheid  

 

3.2.1. Lokaal vervoer  

 

3.2.1.1. Eersteklas bus met airconditioning voor de officiële 

delegatie en bagage voor vervoer van en naar de 

luchthaven en van de luchthaven naar de plaats van 

bijeenkomst.  

 

3.2.1.2. Busservice van en naar luchthaven naar hotel, stadion 

naar hotel en, hotel naar luchthaven. 

 

3.2.2. Accommodaties (kost en inwoning, enz.) - Eersteklas 

accommodaties, overeenkomstig de goedkeuring van 

Concacaf;  

 

3.2.2.1. Kamers - voor de officiële delegatie. Geef ook 

toernooikamertarieven voor het geval extra leden van 

de aangesloten bond hun team vergezellen.  

 

3.2.2.2. Een (1) medische/uitrustingskamer per delegatie en 

een (1) vergader-/maaltijdkamer.  

 

3.2.2.3. Maaltijden - voor de officiële delegatie. Geef ook de 

tarieven per maaltijd of de dagelijkse kosten in het geval 

dat extra leden van de ledenbond hun team 

vergezellen of de teams hun toernooibudgetten 

overschrijden;  

 

3.3. De door Concacaf genomen besluiten zijn definitief en bindend en er 
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 kan geen beroep tegen worden aangetekend. 

 

4. DEELNEMENDE NATIONALE BONDEN  

 
4.1. Elke deelnemende aangesloten bond (hierna: PMA) is gedurende de 

gehele competitie verantwoordelijk voor: 

 

4.1.1. Het gedrag van alle spelers, coaches, managers, officials, 

mediaofficials, vertegenwoordigers en gasten van zijn delegatie 

(hierna: leden van de teamdelegatie), en van eenieder die 

namens hem taken uitvoert gedurende de gehele competitie; 

 

4.1.2. Ervoor te zorgen dat zijn teamleden en andere personen die 

namens hem taken uitvoeren, voldoende verzekerd zijn tegen 

alle risico's, met inbegrip van maar niet beperkt tot gezondheid, 

letsel, ongevallen, ziekte en reizen, met inachtneming van de 

toepasselijke regels of voorschriften; 

 

4.1.3. Alle reiskosten van de leden van zijn teamdelegatie naar en van 

het gastland, alle kosten in verband met het verkrijgen van visa 

voor hun delegatie en alle fooien voor verleende diensten in 

hotels, luchthavens, taxi's, enz. 

 

4.1.4. Het dekken van de kosten van een verlengd verblijf van een lid 

van hun delegatie. Elke PMA is tevens verantwoordelijk voor de 

kosten van ieder extra lid van hun delegatie boven het door 

Concacaf goedgekeurde aantal.  

 

4.1.5. Tijdig de vereiste visa aan te vragen bij het consulaat of de 

ambassade van het gastland waar hun wedstrijden zullen 

worden gespeeld en de kosten in verband met deze visa te 

dekken; voor dit proces moet zo spoedig mogelijk de hulp van 

het LOC worden ingeroepen; 

 

4.1.6. Het bijwonen van mediaconferenties en andere officiële media-

activiteiten die door Concacaf en/of het LOC worden 

georganiseerd, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving; 

 

4.1.7. Ervoor te zorgen dat elk lid van zijn delegatie of, in voorkomend 

geval, een naar behoren aangewezen vertegenwoordiger, de 

Concacaf-teamdeelnameovereenkomst invult en de vereiste 

documenten ondertekent; 
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4.1.8. Ervoor zorgen dat elk lid van haar delegatie zich houdt aan alle 

toepasselijke reglementen (waaronder Het Reglement), 

richtlijnen en circulaires, besluiten van Concacaf en haar Raad, 

scheidsrechterscommissie, Disciplinaire Commissie, ethische 

commissie en commissie van beroep; 

 

4.1.9. Het aan Concacaf verstrekken van alle gevraagde informatie 

en/of documentatie binnen de gestelde termijnen. Aangesloten 

bonden die Concacaf niet binnen de gestelde termijnen alle 

gevraagde informatie en/of documentatie verschaffen, krijgen 

een boete opgelegd van 3000 USD, behalve in onvoorziene 

omstandigheden en gevallen van overmacht zoals bepaald 

door het Concacaf Secretariaat-Generaal. De boete wordt met 

50% verhoogd voor elke keer dat de overtreding wordt 

herhaald. 

 

4.1.10. Concacaf toe te staan haar Associatiemerken te gebruiken voor 

de promotie van De Competitie zoals bepaald in de 

Commerciële Reglementen die gelden voor elke fase van De 

Competitie, met als enig doel de promotie van De Competitie.  

 
4.2. Aangesloten bonden en hun spelers en officials die aan de Competitie 

deelnemen, stemmen ermee in om deze volledig te respecteren en na 

te leven: 

 
4.2.1. De spelregels 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 -besluiten 

(waaronder het Reglement); 

 

4.2.3. Alle besluiten en richtlijnen van de Concacaf-Raad; 

 

4.2.4. De Disciplinaire Code van de FIFA en, bij de inwerkingtreding 

ervan, de Disciplinaire Code van Concacaf; 

 

4.2.5. De Concacaf Etische Code en de Concacaf Gedragscode ; 

 

4.2.6. Het FIFA Doping Controle Reglement; 

 

4.2.7. Alle Concacaf-protocollen tijdens wedstrijden en volledige 

medewerking bij de handhaving ervan (bv. Concacaf-protocol 
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 voor racistische incidenten tijdens wedstrijden); 

 

4.2.8. Alle Concacaf anti-wedstrijd manipulatie en anti-racisme 

bepalingen; 

 

4.2.9. Alle Concacaf-marketing- en media-eisen, zoals bepaald in het 

Handelsreglement, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de 

Team Media Day waarop individuele en groepsfoto's en video-

opnamen zullen worden gemaakt van elk team bij hun 

aankomst op de plaats van hun eerste wedstrijd. 

 

4.2.10. FIFA-reglement met betrekking tot de verkiesbaarheid van 

spelers. 

 

4.2.11. Concacaf COVID-19 Terugkeer naar het Spel Richtlijnen. 

 

4.3. De aangesloten bonden nemen alle nodige maatregelen opdat hun 

spelers en officials gebonden zijn door en voldoen aan alle voornoemde 

statuten, reglementen, regels, codes, protocollen, circulaires, richtlijnen, 

besluiten, bepalingen en vereisten. 

 

4.4. Alle PMA's vrijwaren, verdedigen en stellen Concacaf, het LOC en al hun 

functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, 

agenten en alle andere ondersteunende personen schadeloos tegen 

alle aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schade, sancties, 

vorderingen, acties, boetes en uitgaven (waaronder redelijke juridische 

kosten) van welke aard dan ook die voortvloeien uit of toe te schrijven 

zijn aan de niet-naleving van dit reglement door de PMA's, hun 

teamleden, hun filialen en alle met de PMA gecontracteerde derden. 

 
4.5. Uitvoering van COVID-19-tests voor alle leden van de delegatie, 

overeenkomstig de Concacaf-voorschriften. 

 

5. INZENDINGEN VOOR DE "COMPETITIE"  
 

5.1. Het nationale vrouwenelftal onder-20 van alle bij Concacaf 

aangesloten nationale bonden heeft recht op deelname. 

 

5.2. De competitie zal dienen om de bij Concacaf aangesloten bonden drie 

plaatsen te bezorgen voor het FIFA-wereldkampioenschap voetbal 

voor vrouwen onder 20 jaar in 2022 en zal, tenzij de omstandigheden 

dit niet toelaten, aanvangen in het jaar dat voorafgaat aan het jaar van 

het FIFA-toernooi, en zal worden voltooid in het jaar van het FIFA-
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 toernooi. 

 

5.3. In afwijking van het bovenstaande mogen alle aangesloten bonden uit 

de kwalificatiefase doorstromen naar het eindkampioenschap. Indien 

een niet-aangesloten bond eindigt in een positie om door te stromen 

naar het Wereldkampioenschap 2022 voor vrouwen onder 20 jaar, 

komt die nationale bond niet in aanmerking en wordt vervangen door 

de volgende aangesloten bond, die wordt bepaald door de tie break-

procedure in paragraaf 12.7.  

 
5.4. Elke PMA is verplicht om in hun Officiële Delegatie de volgende rollen te 

hebben: Hoofd Coach, Team Manager/ Gedelegeerde, en een 

bevoegde Medische Professional. Alle drie zijn ze verplicht.  

 
5.5. Bij deelname aan de Competitie, verplichten de PMA en hun teamleden 

zich automatisch tot: 

 
 

5.5.1. Deelnemen aan en verwijzen naar hun team als het best 

beschikbare team in alle wedstrijden van de Competitie 

waaraan hun team zal deelnemen; 

 

5.5.2. Accepteren Concacaf's recht om gebruik te maken en/of 

Concacaf's recht om sublicenties te verlenen het recht om op 

een niet-exclusieve basis, eeuwigdurend en kosteloos, gebruik 

te maken van al hun verslagen, namen, foto's en beelden 

(inclusief elke stilstaande en bewegende weergave daarvan) 

die kunnen verschijnen of gegenereerd kunnen worden in 

verband met de deelname van de Team Afvaardigingsleden 

van alle PMA's aan de Competitie in overeenstemming met de 

relevante voorwaarden van de Concacaf Media en Marketing 

Reglementen voor de Competitie (zoals van toepassing). Voor 

zover het recht van Concacaf om gebruik te maken en/of het 

recht van Concacaf om sublicenties te verlenen voor het recht 

om gebruik te maken van enige van de gegevens, namen, foto's 

en beelden in eigendom en/of beheer van een derde partij kan 

vallen, zullen de PMA's en hun Teamafvaardigingsleden ervoor 

zorgen dat deze derde partij afstand doet van dergelijke 

rechten, deze in pand geeft en deze onvoorwaardelijk 

overdraagt aan Concacaf met onmiddellijke ingang, met 

volledige eigendomsgarantie in eeuwigheid en zonder enige 

beperking, om Concacaf's onbelemmerde gebruik zoals 

hierboven uiteengezet te verzekeren; 
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5.5.3. De beginselen van fair play in acht nemen. Behoudens enig 

ander besluit van de Concacaf-raad zullen de aangesloten 

nationale bonden de officiële Teamdeelnameovereenkomst 

invullen en aan het Concacaf secretariaat zenden binnen de in 

de desbetreffende Concacaf circulaire gestelde termijn. Alleen 

de Teamdeelnameovereenkomsten die binnen de gestelde 

termijn aan het Concacaf Algemeen Secretariaat zijn 

toegezonden, zijn geldig en worden in behandeling genomen, 

tenzij zij schriftelijk door Concacaf zijn goedgekeurd. 

 

6. SPELREGELS  

 
6.1. Alle wedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de 

spelregels die van kracht zijn op het moment van de wedstrijd en zoals 

vastgelegd door het bestuur van de Internationale Voetbalbond. In het 

geval van enige discrepantie in de interpretatie van de spelregels, zal 

de Engelse versie bepalend zijn. 

 

6.2. Elke wedstrijd duurt 90 minuten, bestaande uit twee perioden van 45 

minuten, met een rustpauze van 15 minuten. 

 
6.3. Indien, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, extra tijd 

moet worden gespeeld als gevolg van een gelijkspel aan het einde van 

de normale speeltijd, zal deze steeds bestaan uit twee perioden van 15 

minuten elk, met een pauze van vijf minuten aan het einde van de 

normale speeltijd, maar zonder pauze tussen de twee perioden van 

extra tijd. 

 

6.4. Indien de stand na extra tijd nog gelijk is, worden strafschoppen 

genomen om de winnaar te bepalen, overeenkomstig de procedure 

beschreven in de door de FIFA gepubliceerde spelregels van de IFAB. 

 

COMPETITIE  
 

7. TERUGTREKKING, ONGESPEELDE WEDSTRIJDEN EN GESTAAKTE 

WEDSTRIJDEN  

 
7.1. Nadat de deelnemingsovereenkomst is ondertekend, zijn alle PMA's 

verplicht al hun wedstrijden te spelen totdat zij uit de competitie worden 

gespeeld. 
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 7.2. Een PMA die zich tot 30 dagen voor de aanvang van het Concacaf-

kampioenschap voor vrouwen onder-20 terugtrekt, is een boete 

verschuldigd van ten minste 15 000 USD. Elk PMA dat zich binnen 30 

dagen voor de aanvang van het Concacaf-kampioenschap voor 

vrouwen onder-20 jaar, het Concacaf-eindkampioenschap voor 

vrouwen onder-20 jaar of tijdens het Concacaf-kampioenschap voor 

vrouwen onder-20 jaar zelf terugtrekt, is strafbaar met een boete van 

ten minste 20.000 USD. 

 

7.3. Afhankelijk van de omstandigheden van de terugtrekking kan de 

Disciplinaire Commissie van Concacaf sancties opleggen naast de 

sancties die zijn voorzien in par. 7.2 hierboven, met inbegrip van de 

uitsluiting van de betrokken aangesloten bond van latere Concacaf-

competities. 

 

7.4. Elke wedstrijd die niet wordt gespeeld of die wordt opgegeven - 

behalve in door Concacaf erkende gevallen van overmacht - kan 

leiden tot het opleggen van sancties aan de betrokken lid-bonden door 

de Disciplinaire Commissie van Concacaf, overeenkomstig de 

Disciplinaire Code van FIFA en, zodra deze in werking is getreden, de 

Disciplinaire Code van Concacaf. In dergelijke gevallen kan de 

Disciplinaire Commissie van Concacaf ook gelasten dat de wedstrijd 

wordt overgespeeld. 

 

7.5. Een PMA die zich terugtrekt of die zich schuldig heeft gemaakt aan het 

niet spelen of gestaakt houden van een wedstrijd kan worden 

opgedragen aan Concacaf, de tegenstander of enige andere 

betrokken PMA alle kosten te vergoeden die als gevolg van haar 

gedrag zijn gemaakt. In dergelijke gevallen kan de betrokken 

aangesloten bond ook door Concacaf worden veroordeeld tot het 

vergoeden van eventuele schade die Concacaf of een andere 

aangesloten bond heeft geleden. De betrokken PMA zal ook elke 

aanspraak op financiële vergoeding van Concacaf verliezen. 

 

7.6. Indien een PMA zich terugtrekt of een wedstrijd niet kan worden 

gespeeld of wordt opgegeven als gevolg van overmacht, zal Concacaf 

naar eigen goeddunken over de zaak beslissen en alle noodzakelijk 

geachte maatregelen nemen. Indien een wedstrijd niet wordt 

gespeeld of wordt opgegeven als gevolg van overmacht, kan 

Concacaf met name opdracht geven tot een replay. Indien de 

omstandigheden van terugtrekking voldoende ernstig zijn, kan de 

Disciplinaire Commissie van Concacaf zo nodig ook aanvullende 

maatregelen nemen. 
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7.7. Indien een team zich niet meldt voor een wedstrijd, behalve in gevallen 

van overmacht, of weigert verder te spelen, of voor het einde van de 

wedstrijd het veld verlaat, wordt het genoemde team geacht de 

wedstrijd met 3-0 te hebben verloren en worden drie punten 

toegekend aan de tegenstander. Indien in het geval van een gestaakte 

wedstrijd, het winnende team reeds een hogere score had bereikt op 

het moment dat het betreffende team het veld verliet, dan zal de 

hogere score blijven staan. De Disciplinaire Commissie van Concacaf 

zal beslissen of een team dat zich heeft teruggetrokken zal worden 

uitgesloten van verdere deelname aan De Competitie en de resultaten 

van die wedstrijden zullen worden geacht te zijn verloren met een 

uitslag van 3-0 en drie punten zullen worden toegekend aan die 

tegenstanders. De resultaten van eventuele eerder door het 

betreffende team gespeelde wedstrijden, die resultaten zullen als 

einduitslag van de wedstrijd blijven staan.     

 
7.8. In aansluiting op de bovenstaande bepaling zullen, indien een wedstrijd 

ten gevolge van overmacht wordt gestaakt nadat reeds is afgetrapt, 

de volgende beginselen van toepassing zijn: 

 

7.8.1. De wedstrijd zal worden hervat op het moment waarop het spel 

werd        onderbroken en niet in zijn geheel en met dezelfde score 

worden overgespeeld; 

 

7.8.2. De wedstrijd wordt hervat met dezelfde spelers op het veld en 

beschikbare wissels als toen de wedstrijd werd gestaakt; 

 

7.8.3. Er mogen geen extra wisselspelers worden toegevoegd aan de 

lijst van spelers op het teamformulier; 

 

7.8.4. De teams mogen slechts het aantal wissels doorvoeren waarop 

zij nog recht hadden toen de wedstrijd werd gestaakt; 

 

7.8.5. Spelers die tijdens de gestaakte wedstrijd uit het veld zijn 

gezonden, kunnen niet worden vervangen; 

 

7.8.6. Eventuele sancties die zijn opgelegd voordat de wedstrijd werd 

gestaakt, blijven voor de rest van de wedstrijd van kracht; 

 

7.8.7. De wedstrijd wordt hervat op de plaats waar het spel gestopt 

was toen de wedstrijd werd gestaakt (d.w.z. met een vrije schop, 
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 inworp, doeltrap, hoekschop, strafschop, etc.). Indien de 

wedstrijd werd gestaakt terwijl de bal nog in het spel was, zal de 

wedstrijd hervat worden met een afvallende bal vanaf de plaats 

waar de bal was toen het spel werd gestaakt. 

 

7.8.8. Het tijdstip van de aftrap, de datum (die voor de volgende dag 

wordt vastgesteld) en de plaats zullen door Concacaf worden 

bepaald.  

 

7.8.9. Aangelegenheden die een nader besluit vereisen, worden door 

Concacaf behandeld. 

 

8. VERVANGINGEN  
 

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

beslist de Concacaf-Raad of de betrokken aangesloten bond wordt 

vervangen door een andere aangesloten bond.  

 

9. GESCHIKTHEID VAN SPELERS  
 

9.1 Elke PMA moet bij de selectie van haar vertegenwoordigende team voor 

de competitie voor het volgende zorgen 

 

9.1.1 Alle spelers moeten de nationaliteit van hun land hebben en 

onder de jurisdictie van dat land vallen; 

 

9.1.2 Alle spelers komen voor selectie in aanmerking in 

overeenstemming met de FIFA-statuten, het reglement 

betreffende de toepassing van de FIFA-statuten en andere 

relevante FIFA-regels en -voorschriften. 

 
9.1.3 Elke deelnemende aangesloten bond selecteert zijn 

nationaal vertegenwoordigend team uit spelers die de 

nationaliteit van zijn land bezitten. Alle spelers moeten ten 

hoogste 20 jaar oud zijn aan het einde van het kalenderjaar 

waarin de FIFA-competitie wordt gespeeld (d.w.z. alle 

spelers van de teams zijn geboren op of na 1 januari 2002). 

 
9.1.4 Alle spelers moeten minimaal 16 jaar oud zijn aan het einde 

van het kalenderjaar waarin de FIFA-competitie wordt 

gespeeld (d.w.z. alle spelers van de teams zijn geboren op of 

voor 31 december 2006).  
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9.2 Over protesten met betrekking tot de geschiktheid van spelers wordt 

beslist door de Disciplinaire Commissie van Concacaf in 

overeenstemming met de Disciplinaire Code van de FIFA en, zodra deze 

in werking is getreden, de Disciplinaire Code van Concacaf. 

 

9.3 De aangesloten bonden zijn verantwoordelijk voor het opstellen van 

alleen in aanmerking komende spelers. Gebeurt dit niet, dan zal dit 

leiden tot de gevolgen die zijn bepaald in de Disciplinaire Code van FIFA 

en, zodra deze in werking is getreden, in de Disciplinaire Code van 

Concacaf. 

 

9.4 Indien Concacaf meent dat de geschiktheid van een speler in twijfel 

wordt getrokken, behoudt Concacaf zich het recht voor om de speler in 

kwestie als onverkiesbaar te beschouwen voor deelname aan enige 

fase van de Competitie totdat de geschiktheidsstatus van de speler 

door Concacaf is bevestigd in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde reglementen.  

 

10. SPELERSLIJSTEN  
 

10.1 Elke aangesloten bond die deelneemt aan Concacaf Vrouwen Onder-

20 Kwalificatiewedstrijd moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de 

openingswedstrijd een voorlopige lijst met minimaal 20 speelsters en 

maximaal 60 speelsters (4 moeten keepsters zijn) aan Concacaf 

verstrekken. Spelers mogen aan de voorlopige lijst worden 

toegevoegd voor de deadline van de definitieve lijst. Deze lijst moet de 

achternaam, voornaam, geboortedatum en paspoortnummer van 

elke speler bevatten, zoals specifiek vermeld in hun Internationaal 

Paspoort, naast enige andere informatie die door Concacaf wordt 

gevraagd. Deze informatie moet worden ingediend via het Comet-

platform, omdat het een tijdstempel krijgt.  

 

10.2 Elke PMA die aan de Concacaf-kwalificatiewedstrijd voor vrouwen 

onder-20 deelneemt, dient uiterlijk tien dagen voor de 

openingswedstrijd haar definitieve lijst van maximaal 20 speelsters 

(waarvan twee keepsters) bij Concacaf in, die Concacaf door middel 

van een circulaire van bijzonderheden zal voorzien. De spelers op de 

definitieve lijst moeten worden gekozen uit de spelers op de voorlopige 

lijst. Alleen de 20 spelers op de definitieve lijst zullen aan de 

kwalificatiewedstrijd mogen deelnemen. Deze informatie moet via het 

Comet-platform worden ingediend, aangezien er een tijdstempel op 

zal staan. 
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10.3 Elke aangesloten bond die deelneemt aan het Concacaf 

Eindkampioenschap Vrouwen onder-20 jaar moet uiterlijk 30 dagen 

voor aanvang van de openingswedstrijd een voorlopige lijst van 

minimaal 20 speelsters en maximaal 60 speelsters (4 moeten 

keepsters zijn) aan Concacaf verstrekken, die Concacaf door middel 

van een circulaire zal specificeren. Deze lijst moet de achternaam, 

voornaam, geboortedatum en paspoortnummer van elke speler 

bevatten, zoals specifiek vermeld in hun Internationaal Paspoort. Naast 

enige andere informatie die door Concacaf wordt gevraagd. Deze 

informatie moet worden ingediend via het Comet-platform, omdat het 

een tijdstempel zal krijgen.  

 
10.4 Elke PMA die aan het Concacaf Eindkampioenschap Vrouwen Onder-

20 deelneemt, dient uiterlijk tien dagen voor de openingswedstrijd haar 

definitieve lijst van maximaal 20 speelsters (waarvan twee keepsters) 

in bij Concacaf, die Concacaf door middel van een circulaire nadere 

bijzonderheden zal verstrekken. De spelers op de definitieve lijst 

moeten worden gekozen uit de spelers op de voorlopige lijst. Alleen de 

20 spelers op de definitieve lijst zullen aan de competitie mogen 

deelnemen. PMA's die zich voor het kampioenschap hebben 

gekwalificeerd, kunnen opnieuw een definitieve lijst indienen met 

spelers van hun oorspronkelijke voorlopige lijst. Deze informatie moet 

via het Comet-platform worden ingediend, aangezien er een 

tijdstempel op zal staan.  

 

10.5 Een speler die op de definitieve lijst staat mag tijdens de Competitie 

alleen worden vervangen in geval van een ernstige blessure tot 24 uur 

voor de aftrap van de eerste wedstrijd van haar team en moet 

afkomstig zijn van de voorlopige lijst. Dergelijke vervangingen moeten 

schriftelijk worden goedgekeurd door Concacaf of de Medische 

Commissie na ontvangst en acceptatie van een schriftelijke 

gedetailleerde medische beoordeling met doktersstempel of geldig 

briefhoofd in één van de vier officiële Concacaf-talen. Concacaf of de 

Medische Commissie zal het verzoek goedkeuren als de blessure 

voldoende ernstig is om de speler te verhinderen deel te nemen aan de 

Competitie. Na goedkeuring zal de bond onmiddellijk een vervanger 

aanwijzen en het Concacaf algemeen secretariaat hiervan op de 

hoogte stellen. De vervangende speler moet het shirtnummer krijgen 

van de geblesseerde speler die wordt vervangen. 

 

10.6 Het enige document dat als geldig bewijs van de identiteit en de 

nationaliteit van een speler wordt beschouwd, is een paspoort waarin 
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 de geboortedatum, de geboortemaand en het geboortejaar van de 

speler uitdrukkelijk zijn vermeld. Identiteitskaarten of andere 

ondersteunende officiële documenten worden niet aanvaard als een 

geldig identificatiemiddel. De PMA's overhandigen het geldige 

nationale paspoort van het land van de PMA van elke speler aan de 

Locatiecoördinator op de dag voor de wedstrijd. Een speler zonder 

geldig paspoort is niet gerechtigd te spelen.  

 
10.6.1 Concacaf behoudt zich het recht voor om aanvullende 

informatie van de speler te vragen om te bevestigen dat hij in 

aanmerking komt, zoals een geboortebewijs van de speler, 

haar ouders of grootouders.  

 

11. STARTLIJST EN WISSELSPELERS OP DE BANK  

 

11.1 Er mogen maximaal 20 spelers op de startlijst worden ingeschreven (11 

starters en 9 wisselspelers). Maximaal vijf van de wisselspelers mogen 

op elk moment tijdens de wedstrijd de plaats van de geselecteerde 

spelers innemen. De startlijst moet door de hoofdcoach worden 

ondertekend.  

 

11.2 De nummers op de shirts van de spelers moeten overeenkomen met 

de nummers die op de startlijst staan (alleen de nummers 1-20). Alle 

keepers en de aanvoerder moeten als zodanig worden aangeduid, 

shirt nummer 1 moet worden gereserveerd voor een van de keepers. 

 

11.3 Teams moeten uiterlijk 90 minuten voor de aftrap in het stadion zijn en 

hun startlijst uiterlijk 90 minuten voor de aftrap inleveren bij de 

Locatiecoördinator. De teams ontvangen 75 minuten voor de aftrap 

een kopie van de startlijst. 

 

11.4 Nadat de startlijsten zijn ingevuld, ondertekend door de hoofdtrainer 

en teruggestuurd naar de Locatiecoördinator en als de wedstrijd nog 

niet is begonnen, gelden de volgende instructies: 

 

11.4.1 Indien één van de 11 startende spelers op de startlijst om 

welke reden dan ook niet in staat is de wedstrijd te beginnen, 

mogen zij worden vervangen door één van de 9 

reservespelers. De vervangen speler(s) mag (mogen) niet 

meer aan de wedstrijd deelnemen, en het quotum van 

vervangende spelers wordt dienovereenkomstig 
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 verminderd. Tijdens de wedstrijd mogen nog vijf spelers 

worden vervangen. 

 

11.4.2 Indien een van de 9 op de startlijst vermelde wisselspelers 

om welke reden dan ook niet kan worden opgesteld, mag 

(mogen) de betrokken speler(s) niet door een extra speler 

op de bank worden vervangen, hetgeen betekent dat het 

quotum aan wisselspelers dienovereenkomstig wordt 

verminderd. Tijdens de wedstrijd mogen nog vijf spelers 

worden gewisseld.  

 
11.5 De geblesseerde of zieke speler die van de startlijst is afgevoerd, mag 

weliswaar niet meer als wisselspeler uitkomen, maar mag wel op de 

bank van de wisselspelers plaatsnemen, en komt in dat geval ook in 

aanmerking voor dopingcontroleselectie. 

 

11.6 Er mogen niet meer dan 16 personen (7 officials en 9 wisselspelers) op 

de bank van de wisselspelers plaatsnemen. De namen van deze 

officials moeten worden vermeld op de "Officials op de Bank van de 

Wissels" sectie in COMET . Een geschorste speler of official mag niet in 

de wedstrijdruimte (d.w.z. kleedkamer en/of tunnel), het speelveld en 

op de bank van de wisselspelers plaatsnemen.  

 
11.7 Teamofficials en wisselspelers moeten tijdens de wedstrijd binnen de 

technische ruimte blijven, behalve in speciale omstandigheden, b.v. 

een fysiotherapeut/arts die het speelveld betreedt, met toestemming 

van de scheidsrechter, om een geblesseerde speler te beoordelen. 

Teamofficials en wisselspelers die zich niet aan de bovengenoemde 

bepaling houden, kunnen worden gestraft en gerapporteerd aan de 

Disciplinaire Commissie. 

 

11.8 Het plaatselijk organisatiecomité (LOC) verstrekt elk officieel lid van de 

teamdelegatie een accreditatie gedurende de wedstrijd.  

 

11.9 Geblesseerde spelers die tot 24 uur voor de aftrap van de eerste 

wedstrijd van hun team worden vervangen, moeten hun accreditatie 

bij Concacaf inleveren. Dienovereenkomstig worden spelers die hun 

accreditatie hebben ingeleverd niet langer beschouwd als leden van 

de officiële teamdelegatielijst. 

 

11.10 De PMA's moeten ervoor zorgen dat alle door Concacaf vereiste 

accreditatiegegevens binnen de door Concacaf gestelde termijn 

worden ingediend. Verdere details, waaronder accreditaties en 
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 andere specifieke punten, zullen in de desbetreffende Concacaf-

circulaire worden uiteengezet. 

 

12. FORMAT EN STRUCTUUR VAN DE COMPETITIE  

 

Concacaf behoudt zich het recht voor om de structuur, de spelvorm en de 

wedstrijdkalender voor de Competitie te bepalen.  

KWALIFICATIERONDE 

12.1 Het Concacaf-kwalificatiekampioenschap voor vrouwen onder 20 

jaar zal in vier (4) groepen (A, B, C en D) worden gespeeld tussen de in 

aanmerking komende deelnemende aangesloten bonden (PMA's) 

met een rangorde tussen 17 en 41. Het beste team van elke groep gaat 

door naar de eindronde van het Concacaf vrouwenkampioenschap 

onder 20 jaar. De beslissingen van de Concacaf Council zijn definitief 

en niet vatbaar voor beroep.   

A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

A4    

 

12.2 De wedstrijden in de groepen worden gespeeld in een round robin 

format, waarbij elk team één wedstrijd speelt tegen elk van de andere 

teams in dezelfde groep, met drie (3) punten voor een overwinning, 

één (1) punt voor een gelijkspel, en nul (0) punten voor een nederlaag. 

12.3 Na afloop van elke groep in de Concacaf-kwalificatiewedstrijd voor 

vrouwen onder-20 jaar worden de PMA's gerangschikt op basis van de 

volgende criteria: 

 

12.3.1 Grootste aantal punten behaald in alle wedstrijden 

12.3.2 Goal verschil in alle groepswedstrijden; 

12.3.3 Grootste aantal gescoorde doelpunten in alle 

groepswedstrijden  
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Indien twee (2) of meer teams op basis van de bovenstaande criteria gelijk zijn, 

wordt hun plaats op de ranglijst als volgt bepaald:  

12.3.4 Groter aantal punten gescoord in wedstrijden tussen de 

gelijkgespeelde teams;  

12.3.5 Groter doelsaldo in wedstrijden tussen de gelijkgespeelde 

ploegen (indien meer dan twee ploegen gelijk eindigen op 

punten); 

12.3.6 Groter aantal gescoorde doelpunten in wedstrijden tussen de 

gelijk geëindigde teams (indien meer dan twee teams gelijk 

eindigen op punten): 

12.3.7 Het lagere aantal punten, gebaseerd op het aantal gele en 

rode kaarten in alle groepswedstrijden, wordt in aanmerking 

genomen volgens de onderstaande aanvullingen:  

• 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; 

12.3.8 Loting door Concacaf  

12.4 De vier (4) groepswinnaars uit de groepen A, B, C en D gaan door naar 

de eindronde van zestien (16) van het Concacaf 

vrouwenkampioenschap onder-20 jaar. 

LAATSTE KAMPIOENSCHAP  

12.5 Het eindkampioenschap van de Concacaf voor vrouwen onder 20 jaar 

wordt gespeeld in vier (4) groepen (E, F, G en H) van vier teams uit de 

hoogste zestien (16) geplaatste PMA's. De beslissingen van de 

Concacaf-Raad zijn definitief en niet vatbaar voor beroep.  

     

E1 F1 G1 H1 
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E2 F2 G2 H2 

E3 F3 G3 H3 

E4 F4 G4 H4 

 

12.6 De wedstrijden in de groepen worden gespeeld in een round robin 

format, waarbij elk team één wedstrijd speelt tegen elk van de andere 

teams in dezelfde groep, met drie (3) punten voor een overwinning, 

één (1) punt voor een gelijkspel, en nul (0) punten voor een nederlaag. 

12.7 Na afloop van elke groep in het Concacaf-kampioenschap voor 

vrouwen onder-20 worden de PMA's gerangschikt volgens de 

volgende criteria: 

12.7.1 Grootste aantal punten behaald in alle wedstrijden; 

12.7.2 Goal verschil in alle groepswedstrijden; 

12.7.3 Grootste aantal gescoorde doelpunten in alle 

groepswedstrijden.  

Indien twee (2) of meer ploegen op basis van de bovenstaande criteria gelijk staan, 

wordt hun rangschikking als volgt bepaald: 

12.7.4 Groter aantal punten gescoord in wedstrijden tussen de 

gelijkgespeelde teams;  

12.7.5 Groter doelsaldo in wedstrijden tussen de gelijkgespeelde 

ploegen (indien meer dan twee ploegen gelijk eindigen op 

punten); 

12.7.6 Groter aantal gescoorde doelpunten in wedstrijden tussen de 

gelijk geëindigde teams (indien meer dan twee teams gelijk 

eindigen op punten): 

12.7.7 Het lagere aantal punten, gebaseerd op het aantal gele en 

rode kaarten in alle groepswedstrijden, wordt in aanmerking 

genomen volgens de onderstaande aanvullingen:  

• eerste gele kaart:    plus 1 punt 

• tweede gele kaart/indirecte rode kaart:  plus 3 

punten 
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• directe rode kaart:    plus 4 punten 

• gele kaart en directe rode kaart:   plus 5 

punten; 

12.7.8 Loting door Concacaf  

12.8 De beste drie (3) ploegen van elke groep (E, F, G, & H) plus de vier 

groepswinnaars van A, B, C & D, uit de Concacaf Vrouwen Onder-20 

Kwalificatiefase gaan door naar de ronde van zestien (16). De zestien 

teams spelen de ronde van zestien (16) als volgt.    

− Ronde van zestien 25: 1E tegen 1D 

− Ronde van zestien 26: 1G tegen 1B 

− Ronde van zestien 27: 2E tegen 3G 

− Ronde van zestien 28: 2G tegen 3E 

− Ronde van zestien 29: 1F tegen 1C 

− Ronde van zestien 30: 1H tegen 1A  

− Ronde van zestien 31: 2F tegen 3H 

− Ronde van zestien 32: 2H tegen 3F 

12.9 De winnaars van de ronde van zestien (16) gaan door naar de 

kwartfinale wedstrijden, die als volgt worden gespeeld:  

− Kwartfinale 33: W25 tegen W32 

− Kwartfinale 34: W26 tegen W31 

− Kwartfinale 35: W27 tegen W30 

− Kwartfinale 36: W28 tegen W29 

12.10 De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de halve 

finalewedstrijden die als volgt worden gespeeld: 

− Halve finale 37:    W33 tegen W35  

− Halve finale 38:    W34 tegen W36 
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 12.11 De twee halve finalisten spelen de derde wedstrijd om het derde team 

te bepalen, als volgt 

− Derde plaats 39: Runner-Up 37 tegen Runner-Up 38 

12.12 De winnaars van de halve finales gaan door naar de finale wedstrijd die 

als volgt wordt gespeeld: 

− Final 40: W37 tegen W38 

12.13 Indien beide teams aan het eind van de speeltijd in de knock-outfase 

gelijk staan, zal extra tijd worden gespeeld. Voorts zal, indien extra tijd 

wordt gespeeld, elk team de mogelijkheid hebben één extra wissel toe 

te passen. Derhalve zal elk team in totaal zes wissels mogen uitvoeren. 

Als de score aan het eind van de extra tijd gelijk is, worden de 

wedstrijden direct overgegaan op strafschoppen, volgens de 

spelregels van het spel.  

De beslissingen van Concacaf over de structuur en het format van de Competitie 

zijn definitief. In het geval van terugtrekkingen kan Concacaf de structuur en het 

format wijzigen in overeenstemming met de bepalingen . 

 

13. LOCATIES, AFTRAP TIJDEN EN TRAININGEN  

 
13.1 De locaties van de wedstrijden moeten door het betrokken plaatselijk 

organisatiecomité aan Concacaf worden voorgelegd en de wedstrijden 

mogen alleen worden gespeeld in stadions die door Concacaf zijn 

geïnspecteerd en goedgekeurd.  

 

13.2 De wedstrijdlocatie moet beschikken over voldoende hotels van goede 

kwaliteit om het thuisteam, de bezoekende teams en de Concacaf-

delegatie onderdak te bieden. 

 

13.3 Op de dag voor de eerste wedstrijd van de Competitie en als de 

weersomstandigheden het toelaten, hebben teams recht op één 

trainingssessie van 60 minuten op de plaats waar de wedstrijd zal 

plaatsvinden. In geval van zeer slechte weersomstandigheden kan 

Concacaf Venue and Match Coordinator de trainingssessie annuleren. 

In dat geval mogen de teams het veld met trainingsschoenen betreden. 

 
13.3.1 Drones mogen alleen tijdens de training worden gebruikt voor 

technische doeleinden. Concacaf behoudt zich het recht voor 

om het gebruik van drones goed- of af te keuren.  
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13.4 Indien er enige twijfel bestaat over de toestand van het veld nadat de 

bezoekende bond reeds vertrokken is om de wedstrijd te spelen, zal de 

scheidsrechter beslissen of het veld al dan niet bespeelbaar is. Indien de 

scheidsrechter het veld onbespeelbaar verklaart, wordt de te volgen 

procedure beschreven in sectie 6 (spelregels). 

 

13.5 De wedstrijden mogen bij daglicht of onder floodlight worden gespeeld. 

Wedstrijden die 's nachts worden gespeeld, mogen alleen worden 

gespeeld op locaties waar de schijnwerperinstallaties voldoen aan de 

minimale verlichtingseisen die zijn vastgelegd in de Concacaf 

Stadionrichtlijnen, d.w.z. dat het gehele veld gelijkmatig verlicht moet 

zijn, met een minimaal vereist verlichtingsniveau van ten minste 1.000 

verticale EV lux . Bovendien moet de gelijkmatigheidsgradiënt van het 

licht op het speelveld 1,4:1 bedragen. Tevens dient een 

noodstroomaggregaat aanwezig te zijn dat, in geval van stroomuitval, 

ten minste tweederde van de hierboven genoemde lichtintensiteit voor 

het gehele veld garandeert. Concacaf heeft het recht uitzonderingen 

toe te staan. 

 

13.6 Alle wedstrijden in De Competitie moeten worden geïdentificeerd, 

gepromoot en geadverteerd in overeenstemming met Concacaf's 

relevante Commerciële, Media en Marketing Reglementen en de 

richtlijnen voor kwalificerende competitiebranding. 

 

13.7 Op wedstrijddagen moeten de teams het recht hebben om voor de 

wedstrijd op het veld warm te lopen, als de tijd, het weer en de toestand 

van het veld dit toelaten. In principe zal deze opwarming 30 minuten 

duren. Indien het veld niet in goede staat is of de warming-up de 

toestand van het veld voor de wedstrijd negatief zou beïnvloeden, kan 

Concacaf de zone op het speelveld voor de warming-up beperken of de 

warming-up sessie inkorten of annuleren. 

 

14  DATA, AANKOMSTEN OP DE LOCATIES EN OFFICIËLE 

TEAMPLAATSEN  

 
14.1 Concacaf behoudt zich het recht voor om de wedstrijddata vast te 

stellen en de locaties van alle wedstrijden in De Competitie te bevestigen. 

 

14.2 De PMA zorgt ervoor dat hun vertegenwoordigende teams niet later 

dan 2 dagen voor de eerste wedstrijd van de competitie op de locatie 

aankomen en de dag na de laatste wedstrijd van hun respectievelijke 

groep vertrekken. Na de groepsfase moeten teams hun vlucht boeken 
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 voor vertrek na hun laatste wedstrijd wanneer ze zijn uitgeschakeld in 

de competitie. Concacaf en het Lokaal Organisatiecomité worden 

uiterlijk 10 dagen voor elke wedstrijd om 18:00 EST op de hoogte gesteld 

van de reisroute van de bezoekende Bond en de bezoekende Bonden 

moeten voorzieningen hebben getroffen voor het verkrijgen van de visa, 

indien van toepassing. 

 
14.3 Gedurende de Competitie zal voor de accommodatie van de officiële 

teams alleen gebruik worden gemaakt van officiële teamplaatsen die 

onder contract staan bij Concacaf of het door Concacaf aangewezen 

servicebedrijf. De Concacaf zal nadere details over 

accommodatiebeleid, en in het bijzonder over het gebruik van 

locatiespecifieke teampshotels, in een circulaire verstrekken. 

 

15 STADIUM INFRASTRUCTUUR EN UITRUSTING  
 

15.1 Het LOC dat wedstrijden in De Competitie organiseert dient ervoor te 

zorgen dat de stadions en faciliteiten waarin de wedstrijden 

plaatsvinden voldoen aan de eisen zoals beschreven in de publicatie 

Football Stadiums Technical Recommendations and Requirements en 

voldoen aan de veiligheids- en beveiligingsnormen en overige 

Concacaf en FIFA regelgeving, richtlijnen en instructies voor 

internationale wedstrijden. De speelvelden, bijkomende uitrusting en 

faciliteiten moeten in optimale conditie zijn en voldoen aan de 

spelregels en alle andere relevante regelgeving (inclusief de 

internationale afmetingen van het veld volgens de spelregels van de 

FIFA). Elk stadion moet zijn uitgerust met minimaal 2 witte doelen en 

witte doelnetten met donkerkleurige netsteunpalen en minimaal 2 

reservedoelen, 2 reservetenetten en 4 

reservehoekvlaggen/vlaggenmasten in de nabijheid van het speelveld 

voor onvoorziene omstandigheden. 

 

15.2 Periodieke veiligheidscontroles ten behoeve van toeschouwers, spelers 

en officials moeten worden uitgevoerd in de stadions die zijn 

geselecteerd voor wedstrijden in De Competitie door de 

verantwoordelijke autoriteiten. Desgevraagd verstrekken de bonden 

aan Concacaf een kopie van het betreffende veiligheidscertificaat, dat 

niet ouder mag zijn dan één jaar. 

 
15.3 Alleen stadions die zijn geïnspecteerd en goedgekeurd door Concacaf 

kunnen worden geselecteerd voor de competitie. Indien een stadion 
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 niet meer aan de Concacaf-normen voldoet, kan Concacaf de selectie 

van het betrokken stadion afwijzen. Gloednieuwe stadions moeten voor 

gebruik worden geïnspecteerd; de aanvraag voor de definitieve 

inspectie en het daaropvolgende gebruik van de faciliteiten moet ten 

minste zes (6) maanden voor de betreffende wedstrijd bij de 

confederatie worden ingediend. Vernieuwde of gerenoveerde stadions 

worden voorafgaand aan het gebruik geïnspecteerd; de aanvraag voor 

de definitieve inspectie en het daaropvolgende gebruik van de 

faciliteiten wordt ten minste vier (4) maanden voorafgaand aan de 

betreffende wedstrijd bij Concacaf ingediend.  

 

15.4 Als algemene regel geldt dat wedstrijden alleen mogen worden 

gespeeld in stadions met alle zitplaatsen. Indien alleen stadions met 

zowel zit- als staanplaatsen beschikbaar zijn, moet de staanplaats 

onbezet blijven. Wat de toeschouwersruimten betreft, zijn de FIFA-

regels inzake stadionveiligheid en -beveiliging van toepassing. 

 

15.5 Het speelveld, de bijbehorende uitrusting en alle faciliteiten voor elke 

wedstrijd van De Competitie moeten in optimale conditie zijn en voldoen 

aan de spelregels en alle andere relevante voorschriften. 

 

15.6 Indien een stadion een intrekbaar dak heeft, moet in overleg met de 

wedstrijdcoördinator, de scheidsrechter en de officials van beide teams 

vóór de wedstrijd worden besloten of het dak tijdens de wedstrijd open 

of dicht moet zijn. Deze beslissing moet tijdens de 

wedstrijdcoördinatievergadering bekend worden gemaakt, hoewel 

deze vervolgens voor de aftrap kan worden gewijzigd in geval van 

plotselinge en aanzienlijke veranderingen in de weersomstandigheden. 

Indien de wedstrijd begint met een gesloten dak, moet dit gedurende de 

gehele wedstrijd gesloten blijven. Indien de wedstrijd begint met het dak 

open en de weersomstandigheden ernstig verslechteren, hebben de 

wedstrijdcoördinator en de scheidsrechter de bevoegdheid om de 

sluiting van het dak tijdens de wedstrijd te gelasten, op voorwaarde dat 

de veiligheid en zekerheid van alle toeschouwers, spelers en andere 

betrokkenen volledig gewaarborgd blijven door de gastbond. In een 

dergelijk geval blijft het dak gesloten tot het einde van de wedstrijd. 

 

15.7 Wedstrijden kunnen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige 

ondergronden. Indien kunstmatige oppervlakken worden gebruikt, 

moet het oppervlak voldoen aan de eisen van het FIFA Quality Program 

for Football Turf of de Internationale Kunstrgas Standaard (International 

Artificial Turf Standard), tenzij door Concacaf speciale dispensatie 

wordt verleend. 
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15.8 Elk stadion moet voldoende ruimte hebben voor de warming-up tijdens 

de wedstrijd, idealiter achter de doelen. Maximaal zes (6) spelers 

moeten    gelijktijdig warmlopen (met maximaal één (1) official zonder 

ballen). Als er niet voldoende ruimte achter de doelen is, moet elk team 

zich opwarmen in de aangewezen zone naast hun wisselbank. In dit 

geval zal het maximum aantal spelers bepaald worden door de 

Wedstrijdcoördinator en de Scheidsrechters en gecommuniceerd 

worden in de Wedstrijdcoördinatievergadering. (Eén (1) official per 

team zal in de opwarmzone worden toegelaten zonder voetballen). 

 

15.9 De klokken in het stadion die de duur van de gespeelde tijd aangeven, 

mogen tijdens de wedstrijd doorlopen, op voorwaarde dat zij worden 

stilgezet aan het einde van de normale speeltijd in elke helft, d.w.z. 

respectievelijk na 45 en 90 minuten. Deze bepaling is ook van toepassing 

indien extra tijd wordt gespeeld (d.w.z. na 15 minuten van elke helft). De 

rustpauze bedraagt 15 minuten.  

 
15.10 Aan het einde van de twee perioden van de normale speeltijd (45 en 90 

minuten) moet de scheidsrechter aan de vierde official, mondeling of 

door met de handen te gebaren, het aantal minuten aangeven dat hij 

heeft besloten toe te staan voor verloren tijd. Dit geldt ook voor de twee 

perioden van 15 minuten extra tijd. 

 

15.11 Panelen of elektronische informatieborden, aan beide zijden 

genummerd voor de duidelijkheid, moeten worden gebruikt om de 

vervanging van spelers en het aantal toe te staan minuten voor verloren 

tijd aan te geven. 

 

15.12 Het gebruik van reuzenschermen moet in overeenstemming zijn met de 

relevante Concacaf-instructies. 

 

15.13 Roken is niet toegestaan in de technische ruimte of in de nabijheid van 

het speelveld of in wedstrijdruimten zoals de kleedkamers. 

 

15.14 De stadions moeten voor exclusief gebruik aan Concacaf ter 

beschikking worden gesteld en vanaf ten minste vijf (5) dagen 

voorafgaand aan de wedstrijd tot twee (2) dagen na de wedstrijd vrij 

zijn van alle commerciële activiteiten en identificaties die niet vooraf 

door Concacaf zijn goedgekeurd, bijvoorbeeld borden en 

bewegwijzering anders dan die van de commercieel gelieerde partijen 

van Concacaf. 
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16 TEAMUITRUSTING  
 

16.1 De deelnemende nationale bonden moeten zich houden aan de 

geldende FIFA-uitrustingsvoorschriften. Het tonen van politieke, 

religieuze of persoonlijke boodschappen of slogans in welke taal of vorm 

dan ook door spelers en officials op hun speel- of teamtenues, uitrusting 

(inclusief uitrustingstassen, drankverpakkingen, medische tassen, etc.) 

of lichaam is verboden. Het gelijksoortig tonen van commerciële 

boodschappen en slogans in welke taal of vorm dan ook door spelers en 

officials is niet toegestaan voor de duur van hun tijd bij enige officiële 

activiteit georganiseerd door Concacaf (inclusief in de stadions voor 

officiële wedstrijden en officiële trainingen, alsmede tijdens officiële 

persconferenties en mixed-zone activiteiten). 

 

16.2 Elk team zal aan Concacaf ten minste twee verschillende en 

contrasterende kleuren (een overwegend donkere en een overwegend 

lichte kit) verschaffen voor zijn officiële en reserveteamkit (shirt, shorts, 

sokken, alle drie de keeperskits, handschoenen, petjes, polsbandjes en 

hoofdbanden enz.) Bovendien moet elk team drie contrasterende 

kleuren voor de doelmannen leveren. Deze drie keeperskits moeten 

duidelijk verschillend en contrasterend van elkaar zijn, alsmede 

verschillend en contrasterend van de officiële en reserve team kits. 

Foto's van de tenues moeten 60 dagen voor de eerste wedstrijd van de 

Competitie naar Concacaf worden gestuurd voor Concacaf-

goedkeuring. Alleen deze kleuren mogen tijdens de wedstrijden worden 

gedragen. Verzoeken om deze tenues te wijzigen moeten tien (10) 

dagen voor de wedstrijd in kwestie ter goedkeuring aan Concacaf 

worden voorgelegd.  

 

16.3 Elk team moet een set veld- en keepersshirts en -shorts zonder namen 

of rugnummers leveren. Deze shirts en shorts zullen alleen worden 

gebruikt in die speciale omstandigheden waarin een veldspeler de 

positie van keeper moet innemen tijdens een wedstrijd of vice versa, 

respectievelijk voor het vervangen van een beschadigd shirt/short. 

Deze extra set keepersshirts moet worden verstrekt in dezelfde drie 

kleuren als de gewone keepersshirts en voor de outfield tenues in 

dezelfde respectieve kleuren. 

 

16.4 Concacaf streeft ernaar elke ploeg hun volledige officiële of reserve-

tenues toe te kennen. In sommige gevallen kan dit echter niet mogelijk 

zijn. In deze situaties zal het ene team een overwegend donker tenue 

toegewezen krijgen en het andere team een overwegend licht tenue. 

Alleen door Concacaf goedgekeurde en aangewezen tenues mogen 
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 worden gebruikt voor alle wedstrijden. Concacaf behoudt zich het recht 

voor om veranderingen aan te brengen in deze aanduidingen op basis 

van het contrast van de tenues, eventuele veranderingen zullen worden 

gemeld door Concacaf. 

 

16.5 Elke speler draagt een nummer tussen 1 en 20 (nummer 1 is uitsluitend 

voorbehouden aan één van de doelverdedigers) aan de voor- en 

achterzijde van haar teamshirt en op haar speelbroek. De kleur van de 

nummers moet duidelijk contrasteren met de hoofdkleur van de shirts 

en de shorts (licht op donker of omgekeerd) en van een afstand 

leesbaar zijn voor de toeschouwers in het stadion en de televisiekijkers 

in overeenstemming met het FIFA uitrustingsreglement. Het is niet 

verplicht dat de naam van de speler op haar shirt staat tijdens De 

Wedstrijd. 

 

16.6 De Concacaf zal elk team voorzien van 40 mouwpatches 

(toernooipatches) met het officiële wedstrijdlogo, die op de 

rechtermouw van elk shirt zullen worden aangebracht zoals bepaald 

door Concacaf vóór de Competitie. De Concacaf zal de deelnemende 

aangesloten bonden ook richtlijnen geven voor het gebruik van officiële 

terminologie en graphics, die ook instructies bevatten voor het gebruik 

van de mouwbadges van de spelers volgens de marketingregels. 

 

16.7 Elke speler draagt het nummer dat haar op de definitieve lijst is 

toegekend in overeenstemming met de Uitrustingsvoorschriften. 

 

16.8 De officiële tenues en de tenues van het reserve-elftal en alle keepers 

tenues (met inbegrip van de keepersshirts zonder naam en 

rugnummers) moeten naar elke wedstrijd worden meegenomen. 

 

16.9 Alleen door Concacaf verstrekte warming-up hesjes mogen worden 

gebruikt tijdens officiële trainingssessies in het stadion/stadion en voor 

de warming-up voorafgaand aan de wedstrijd en de warming-up van 

wisselspelers tijdens de wedstrijd. 

 

17 VOETBALLEN  
 

17.1 Concacaf moet de voetballen leveren die gebruikt zullen worden in alle 

wedstrijden gedurende de Competitie. Bovendien moet Concacaf elk 

van de teams in totaal 20 wedstrijdballen verschaffen die alleen voor 

trainingsdoeleinden zullen worden gebruikt.  

 

17.1.1 Teams die doorgaan naar de kampioensfase krijgen geen 
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 extra voetballen voor trainingsdoeleinden  

 

17.2 Concacaf moet voor elke wedstrijd minimaal 12 wedstrijdballen in 

goede staat leveren die voldoen aan de FIFA Quality Mark standaard 

(FIFA Quality PRO, FIFA Quality, Internationale Wedstrijdstandaard) 

 
17.3 De voetballen worden geselecteerd en geleverd door Concacaf.  

 

18 VLAGGEN EN VOLKSLIEDEREN  

 
18.1 Tijdens de Competitie zullen de Concacaf-vlag en de nationale vlaggen 

van de PMA's bij elke wedstrijd binnen het stadion wapperen. Bovendien 

zal er een ceremoniële optocht van vlaggen op het veld plaatsvinden, 

gevolgd door de binnenkomst van de teams terwijl het Concacaf-lied 

wordt gespeeld, volgens Concacaf's protocol voorafgaand aan de 

wedstrijd. De volksliederen van de twee PMA's (maximaal 90 seconden 

elk, geen tekst toegestaan) zullen worden gespeeld nadat de ploegen 

zich hebben opgesteld. 

 

19 TICKETING  
 

19.1 Het LOC is verantwoordelijk voor de ticketverkoop voor alle wedstrijden 

tijdens de Competitie en beheert de ticketverkoop op een wijze die 

voldoet aan alle toepasselijke veiligheids- en beveiligingsnormen. Het 

reserveert minimaal 35 gratis tickets van categorie A - eventuele extra 

tickets dienen in onderling overleg en schriftelijk te worden vastgesteld - 

voor de bezoekende bonden. Ten minste vijf vertegenwoordigers van de 

bezoekende bonden nemen voor hun wedstrijd plaats op de VIP-tribune. 

De bezoekende bond stelt Concacaf en het LOC uiterlijk 15 dagen voor 

de wedstrijd schriftelijk in kennis van het totale aantal voor de wedstrijd 

aangevraagde toegangsbewijzen. Indien het verzoek niet voor de 

uiterste datum wordt ingediend, is het LOC niet verantwoordelijk voor 

het inwilligen van een aanvullend verzoek.  

 

19.2 Het LOC stemt ermee in Concacaf op verzoek en kosteloos het aantal 

aanvullende tickets en suites (indien van toepassing) te verstrekken, 

zoals bepaald in de Commerciële Regelingen of de Overeenkomst 

inzake de Verantwoordelijkheid van het Gastland, tien werkdagen 

voorafgaand aan elke thuiswedstrijd.  

 

19.3 Alle ticketontwerpen moeten vooraf worden goedgekeurd door 

Concacaf. De bond moet met Concacaf samenwerken om ervoor te 

zorgen dat hun ticketingsystemen aan deze eis voldoen en moet 
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 Concacaf op de hoogte brengen van mogelijke problemen zodra deze 

worden vastgesteld. 

 

19.4 Ten minste 5% van de totale stadioncapaciteit moet exclusief 

beschikbaar zijn voor bezoekende supporters in een beveiligd, 

afgezonderd deel van het stadion. Zitplaatsen op het veld zijn NIET 

toegestaan en alle niet-permanent vaste zitplaatsen moeten door 

Concacaf worden goedgekeurd. 

 

19.5 Concacaf behoudt zich het recht voor om te eisen dat tijdens de 

Competitie voorwaarden worden opgenomen in de wedstrijdkaartjes in 

aanvulling op de voorwaarden van het LOC.  

 

20 TROFEEËN, PRIJZEN EN MEDAILLES  
 

20.1 De winnaar van het Concacaf Women's Under-20 Kampioenschap krijgt 

de Kampioenschapstrofee (hierna: De Trofee) Het winnende team krijgt 

de Trofee uitgereikt tijdens een ceremonie direct na het laatste 

fluitsignaal.  

 

20.2 Zevenentwintig (27) medailles zullen worden uitgereikt aan elk van de 

beste teams in het Concacaf Vrouwen Onder-20 Kampioenschap, 

d.w.z. gouden medailles aan de winnaars, zilveren medailles aan de 

runners-up en bronzen medailles aan het team dat op de derde plaats 

staat (indien van toepassing). 

 

20.3 Medailles zullen worden uitgereikt aan elk van de officials die de play-off 

finale leiden. 

 

20.4 Tijdens de Competitie zal een fair play-wedstrijd worden gehouden, 

waarvoor Concacaf een speciaal reglement zal opstellen. De Concacaf 

bepaalt de rangschikking aan het eind van het kampioenschap. 

 

20.5 Aan het eind van het kampioenschap zullen de volgende speciale 

prijzen worden uitgereikt: 

Fair Play trofee 

Het team met de beste Fair Play prestatie (Fair Play Award). De Fair 

Play Award wordt toegekend aan het team dat tijdens het toernooi 

de beste sportiviteit en fair play heeft laten zien, zoals bepaald door 

de Technische Studiegroep van Concacaf.  
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 Topscorer  

De Topscorer zal worden toegekend aan de speler die de meeste 

doelpunten heeft gemaakt gedurende het kampioenschap. Als 

twee of meer spelers hetzelfde aantal doelpunten maken, zal het 

aantal assists (zoals bepaald door leden van de Technische 

Studiegroep van Concacaf) doorslaggevend zijn. Als twee of meer 

spelers na het in aanmerking nemen van het aantal assists nog 

steeds gelijk staan, wordt gekeken naar het totaal aantal minuten 

dat tijdens de wedstrijden is gespeeld, waarbij de speler die minder 

minuten heeft gespeeld als eerste wordt gerangschikt.  

Beste Speler 

De Beste Speler zal worden toegekend aan de beste speler 

gedurende het kampioenschap, bepaald door de aanwezige 

Technische Studiegroep van Concacaf. 

Beste doelman 

De Beste Doelman zal worden toegekend aan de beste doelman 

tijdens het gehele kampioenschap op basis van een door de 

Technische Studiegroep van Concacaf opgestelde ranglijst. 

 

20.6 Er zijn geen andere officiële prijzen dan die welke hierboven zijn 

vermeld, tenzij Concacaf anders beslist. 

 

21 REFERENTIE  
 

21.1 De scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde officials (hierna 

gezamenlijk aangeduid als Wedstrijdofficials) voor de Competitie 

moeten voor elke wedstrijd worden aangesteld door de Concacaf 

Scheidsrechterscommissie en zullen neutraal zijn. De beslissingen van de 

Concacaf Scheidsrechterscommissie zijn definitief en niet vatbaar voor 

beroep. 

 

21.2 De Wedstrijdofficials zullen hun officiële scheidsrechterskit en uitrusting 

ontvangen van Concacaf. Zij mogen op wedstrijddagen alleen deze 

uitrusting dragen en gebruiken. 
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21.3 Wedstrijdofficials worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken 

van trainingsfaciliteiten. 

 

21.4 Indien de scheidsrechter verhinderd is zijn/haar taken uit te voeren, 

wordt hij/zij vervangen door de vierde official. Als één van de assistent-

scheidsrechters verhinderd is zijn/haar taken uit te voeren, wordt deze 

assistent-scheidsrechter vervangen door de vierde official of door de 

reserve assistent-scheidsrechter (indien aangewezen). 

 

21.5 Na elke wedstrijd moet de scheidsrechter het officiële 

wedstrijdverslagformulier invullen en ondertekenen. Hij/zij overhandigt 

het aan de Wedstrijdcommissaris indien van toepassing in het 

stadion/venue onmiddellijk na de wedstrijd en aan de 

Wedstrijdcoördinator in Het Kampioenschap. Op het verslagformulier 

moet de scheidsrechter alle voorvallen noteren, zoals wangedrag van 

spelers dat leidt tot waarschuwing of uitsluiting, onsportief gedrag door 

supporters en/of door officials of enig ander persoon die namens een 

bond optreedt bij de wedstrijd en elk ander voorval dat zich voor, tijdens 

en na de wedstrijd voordoet, en dit zo gedetailleerd mogelijk. 

 

DISCIPLINAIRE ZAKEN  
 

22 DISCIPLINAIRE COMMISSIE  
 

22.1 De Disciplinaire Commissie van Concacaf is verantwoordelijk voor de 

handhaving van het reglement. De Disciplinaire Commissie van 

Concacaf kan de Disciplinaire Code van de FIFA toepassen tot de 

inwerkingtreding van de Disciplinaire Code van Concacaf (wanneer 

deze op subsidiaire wijze zal worden toegepast). De Disciplinaire 

Commissie van Concacaf kan met name de sancties toepassen die zijn 

omschreven in het reglement, de statuten van Concacaf en de FIFA en 

alle andere regels, circulaires, richtlijnen en reglementen van Concacaf, 

alsmede in de Disciplinaire Code van FIFA (en, na de inwerkingtreding 

daarvan, in de Disciplinaire Code van Concacaf). 

 

22.2 De spelers stemmen er in het bijzonder mee in: 

 

22.2.1 Respecteer de geest van fair play, geweldloosheid en het 

gezag van de wedstrijdofficials; 

 

22.2.2 Gedraag u daarnaar; 
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22.2.3 Afzien van dopinggebruik, zoals omschreven in het FIFA 

Antidopingreglement, en alle andere relevante FIFA-

reglementen, circulaires en richtlijnen aanvaarden 

 

22.3 De PMA en de leden van hun teamdelegatie dienen zich te houden aan 

de statuten van Concacaf en de FIFA, de Disciplinaire Code van de FIFA 

(tot de inwerkingtreding van de Disciplinaire Code van Concacaf) en de 

ethische code van Concacaf, met name wat betreft de bestrijding van 

discriminatie, racisme en wedstrijdvervalsing. 

 

22.4 In geval van overtreding van deze en alle toepasselijke reglementen of 

onsportief gedrag van de kant van de deelnemende nationale teams, 

hun spelers en/of functionarissen, of in enig soort incident, is de 

Disciplinaire Commissie van Concacaf gemachtigd om: 

 

22.4.1 De nationale ploegen, hun spelers en/of functionarissen te 

vermanen, te bestraffen, te beboeten, te schorsen en/of te 

diskwalificeren. 

 

22.4.2 Actie te ondernemen tegen enige persoon (personen) of 

PMA's die dit Reglement, de spelregels of de regels van Fair 

Play zouden overtreden. 

 

22.4.3 De overtreders verbieden deel te nemen aan een specifiek 

aantal door Concacaf georganiseerde toernooien 

waaraan zij anders zouden hebben deelgenomen. 

 

22.5 De Disciplinaire Commissie van Concacaf kan elke aangelegenheid met 

betrekking tot een inbreuk op dit reglement naar eigen goeddunken aan 

Concacaf-Raad voorleggen, hetzij voor verdere bestraffing, hetzij om 

enige andere reden. 

 

22.6 De beslissingen van de Disciplinaire Commissie van Concacaf kunnen 

worden gebaseerd op schriftelijke vastlegging of door het houden van 

een hoorzitting. 

 

22.6.1 Bij het nemen van een beslissing kan de Disciplinaire Commissie 

van Concacaf verwijzen naar de rapporten van de 

scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de vierde official, 

de wedstrijdcommissarissen, de scheidsrechter-assessor, de 

locatiecoördinator, de technisch gedelegeerde, de 
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 beveiligingsfunctionaris, de diversiteitsfunctionaris en/of 

andere aanwezige Concacaf-medewerkers of -

functionarissen. Aanvullende rapporten omvatten verklaringen 

van de partijen en getuigen, materieel bewijsmateriaal, 

meningen van deskundigen, audio- of video-opnamen. 

Dergelijke verslagen mogen als bewijs worden gebruikt, maar 

alleen voor zover het de disciplinaire aspecten van de 

behandelde zaak betreft en zullen geen invloed hebben op de 

beslissing van een scheidsrechter betreffende feiten die 

verband houden met het spel.  

 

22.6.2 De Disciplinaire Commissie van Concacaf kan naar eigen 

goeddunken een persoonlijke hoorzitting bijeenroepen en zal 

beslissen over de te volgen procedures. Beslissingen van 

dergelijke hoorzittingen zijn slechts geldig indien ten minste drie 

leden van de Disciplinaire Commissie van Concacaf aanwezig 

zijn. 

Tegen de volgende beslissingen van de Disciplinaire Commissie is 

geen beroep mogelijk: 

22.6.2.1 Aan de aangesloten bonden, spelers, officials en 

andere personen opgelegde waarschuwingen en 

censuren. 

22.6.2.2 Schorsingen van ten hoogste twee wedstrijden, of 

van ten hoogste twee maanden, opgelegd aan 

aangesloten nationale bonden, spelers, officials of 

andere personen. 

22.6.2.3 Boetes opgelegd aan bonden (niet meer dan 10.000 

USD) of aan spelers, officials of andere personen 

(niet meer dan USD 3.000). 

 

22.7 Alle opgelegde economische sancties moeten uiterlijk zestig (60) 

dagen na de kennisgeving ervan door de betrokken nationale bond 

worden betaald. 

 

22.8 Waarschuwingen en schorsingen:  

 

22.8.1 Cautions ontvangen tijdens een andere competitie 

worden niet overgedragen naar de Competitie.  
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22.8.2 Hangende wedstrijd schorsingen (in verband met een 

directe rode kaart of een indirecte rode kaart) zullen 

worden overgedragen naar de Competitie.  

 

22.8.3 Enkele gele kaarten worden aan het eind van de 

Kwalificatiefase geschrapt en worden niet meegenomen 

naar het Eindkampioenschap.  

 
22.8.4 Enkele gele kaarten worden aan het eind van de 

groepsfase geschrapt en worden niet meegenomen 

naar de knock-outfase. 

 

22.8.5 Twee (2) waarschuwingen in verschillende wedstrijden 

tijdens het kampioenschap zullen resulteren in een 

automatische schorsing voor de volgende wedstrijd in de 

competitie. 

 

22.8.6 Rode kaart (directe of indirecte) schorsingen moeten 

worden uitgezeten ongeacht de fase van de Competitie. 

 

22.8.7 Niet-uitgezeten schorsingen die aan het einde van de 

deelname van een team aan De Competitie nog 

openstaan, worden overgedragen naar de 

eerstvolgende officiële wedstrijd van het 

vertegenwoordigende team, conform de FIFA 

Disciplinaire Code en, zodra deze in werking treedt, de 

Concacaf Disciplinaire Code. Met inbegrip van de eerste 

wedstrijd(en) van het FIFA Wereldkampioenschap voor 

vrouwen onder 20 jaar voor de teams die zich daarvoor 

kwalificeren.  

 

22.9 De bevoegde Bond zal op grond van de bepalingen van haar eigen 

Reglementen alle andere overtredingen bestraffen die in de loop van de 

Competitie door teamofficials, technici of ander personeel kunnen 

worden begaan. Hiertoe zal de Disciplinaire Commissie het rapport van 

de scheidsrechter over de betreffende wedstrijd aan de betreffende 

Bond voorleggen. De Bond zal op zijn beurt verslag uitbrengen aan de 

Disciplinaire Commissie over de oplossing van de zaak en de eventueel 

genomen disciplinaire maatregelen. 
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22.10 Indien een wedstrijd wordt gestaakt wegens terugtrekking, zal (zullen) 

het (de) team(s) dat (die) weigert (weigeren) de wedstrijd te voltooien, 

onverkiesbaar zijn voor deelname aan de volgende twee edities van De 

Competitie. 

 

22.11 Elke andere overtreding van dit reglement, door spelers, 

scheidsrechters, officials, coaches of functionarissen die bestraft kan 

worden met economische sancties, wordt gerapporteerd aan het 

Concacaf Algemeen Secretariaat ter beoordeling door de Concacaf-

Raad. 

 

23 BEROEPSCOMMISSIE  
 

23.1 De Commissie van Beroep van Concacaf neemt kennis van de 

beroepen die kunnen worden ingesteld tegen beslissingen van de 

Disciplinaire Commissie. 

 

23.2 De Commissie van Beroep van Concacaf zal de Disciplinaire Code van 

de FIFA toepassen tot de inwerkingtreding van de Disciplinaire Code van 

Concacaf (wanneer deze op subsidiaire wijze zal worden toegepast). In 

het bijzonder zal de Commissie van Beroep van Concacaf alle 

beroepsprocedures voeren in overeenstemming met de Disciplinaire 

Code van de FIFA.  

 

23.3 De Commissie van beroep van Concacaf komt tot een beslissing op 

basis van de documenten en andere bewijsmiddelen die zich in het 

dossier van de Disciplinaire Commissie bevinden. De Commissie van 

Beroep van Concacaf kan daarnaast, naar eigen inzicht, ook aanvullend 

bewijs, waaronder televisie- en video-opnamen, in overweging nemen 

dat zij relevant acht. 

 

23.4 De beslissingen van het comité van beroep zijn definitief en bindend. 

 

24 PROTESTEN 
 

24.1 Voor de toepassing van dit Reglement zijn protesten bezwaren van 

welke aard dan ook die betrekking hebben op gebeurtenissen of zaken 

die een direct effect hebben op de in De Competitie georganiseerde 
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 wedstrijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de staat van en 

markeringen op het veld, accessoire wedstrijdapparatuur, geschiktheid 

van spelers, stadioninstallaties en voetballen. 

 

24.2 Tenzij anders bepaald in deze sectie, moeten protesten uiterlijk twee 

uur na de wedstrijd in kwestie schriftelijk worden ingediend bij de 

wedstrijdcoördinator of Concacaf-vertegenwoordiger ter plaatse en 

binnen de daaropvolgende 24 uur worden gevolgd door een volledig 

schriftelijk verslag, inclusief een kopie van het originele protest, dat 

schriftelijk per scan en per e-mail naar het Concacaf Algemeen 

Secretariaat moet worden gestuurd, anders worden ze buiten 

beschouwing gelaten. Dergelijke protesten moeten vergezeld gaan van 

een cheque ter waarde van vijfhonderd dollar (USD 500), te betalen aan 

Concacaf. 

 

24.3 Protesten met betrekking tot de geschiktheid van spelers die zijn 

aangewezen voor wedstrijden in de Competitie moeten schriftelijk 

worden ingediend bij het Concacaf Secretariaat-Generaal per scan en 

per e-mail uiterlijk twee uur na de wedstrijd in kwestie. Dergelijke 

protesten moeten vergezeld gaan van een cheque ter waarde van 

vijfhonderd dollar (USD 500), te betalen aan Concacaf. Deze cheque 

kan worden overhandigd aan de locatiecoördinator of Concacaf-

vertegenwoordiger ter plekke.  

 

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

markeringen of toebehoren (b.v. doelen, vlaggenmasten of voetballen) 

moeten schriftelijk voor aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechter 

worden ingediend door het hoofd van de delegatie van het team dat het 

protest indient. Indien het speeloppervlak van het veld onbespeelbaar 

wordt tijdens een wedstrijd, zal de aanvoerder van het protesterende 

team onmiddellijk een protest indienen bij de scheidsrechter in 

aanwezigheid van de aanvoerder van de tegenpartij. Het protest moet 

door het hoofd van de teamdelegatie uiterlijk twee uur na de 

betreffende wedstrijd schriftelijk worden bevestigd aan de 

wedstrijdcoördinator of Concacaf-vertegenwoordiger in de zaal. Dit 

protest moet vergezeld gaan van een cheque ter waarde van 

vijfhonderd dollar (USD 500) ten gunste van Concacaf.  

 

24.5 Protesten tegen incidenten die zich voordoen in de loop van een 

wedstrijd moeten onmiddellijk na het betwiste incident en voordat het 

spel is hervat door de aanvoerder van het team worden ingediend bij de 

scheidsrechter, in aanwezigheid van de aanvoerder van de tegenpartij. 

Het protest moet door het hoofd van de teamafvaardiging uiterlijk twee 
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 uur na de wedstrijd in kwestie schriftelijk worden bevestigd aan de 

wedstrijdcoördinator of Concacaf-vertegenwoordiger ter plaatse. 

Dergelijke protesten moeten vergezeld gaan van een cheque ter 

waarde van vijfhonderd dollar (USD 500) ten gunste van Concacaf.  

 

24.6 Er kan niet geprotesteerd worden tegen beslissingen van de 

scheidsrechter betreffende feiten die verband houden met het spel. 

Dergelijke beslissingen zijn definitief en niet vatbaar voor beroep. 

 

24.7 De aangesloten bonden kunnen geschillen met Concacaf niet 

voorleggen aan een Hof van Justitie. Zij verbinden zich ertoe eventuele 

geschillen zonder voorbehoud te onderwerpen aan de jurisdictie van de 

bevoegde autoriteit van Concacaf en de FIFA. 

 

24.8 Indien een ongegrond of onverantwoordelijk protest wordt ingediend, 

kan Concacaf een boete opleggen. 

 

24.9 De kosten die uit een protest voortvloeien, worden door Concacaf 

geheel of gedeeltelijk ten laste van de verliezende partij gebracht. 

 

24.10 Indien niet is voldaan aan één van de formele voorwaarden voor een 

protest zoals beschreven in dit reglement, wordt dit protest door de 

bevoegde instantie buiten beschouwing gelaten. Zodra de laatste 

wedstrijd van De Competitie is geëindigd, worden de in dit artikel 

beschreven protesten of klachten over de tijdens De Competitie 

gevolgde sportprocedure buiten beschouwing gelaten. 

 

24.11 De Concacaf beslist over ingediende protesten, behoudens de in dit 

reglement, de Statuten van Concacaf of FIFA of andere reglementen 

van Concacaf of FIFA zijn beschreven. 

 
24.12 Zodra het winnende team van De Competitie is uitgeroepen, wordt 

geen rekening gehouden met protesten of klachten over de tijdens De 

Competitie gevolgde sportprocedure.  

 

25 FINANCIËLE BEPALINGEN  

 

25.1 Voor de wedstrijden in De Competitie is het LOC 

verantwoordelijk voor de exploitatie en de kosten van 

 

25.1.1 Operationele kosten van het stadion voor de 

wedstrijden en het officiële gebruik tijdens de 



 

 44 

 

2022 REGLEMENT 

 wedstrijd; 

 

25.1.2 Trainingsfaciliteiten die door Concacaf zijn 

goedgekeurd voor gebruik door de PMA's tijdens de 

competitie; 

 
25.1.3 Vrijwilligers en personeel om te helpen bij de 

activiteiten van Competitie.  

 

25.2 Concacaf draagt de kosten van: 

 

25.2.1 Internationale reizen en de dagvergoedingen voor de 

respectieve leden van de Concacaf-delegatie, zoals 

vastgesteld door Concacaf 

 

25.2.2 Kost en inwoning in een hotel van goede kwaliteit in het 

gastland voor de Wedstrijdofficials, de 

Wedstrijdcommissaris, de 

Scheidsrechterbeoordelaar, alle andere Concacaf-

functionarissen (d.w.z. veiligheidsfunctionaris, 

mediafunctionaris, enz.) en de deelnemende nationale 

bonden in elke groep gedurende de Competitie;  

 
25.2.3 Vervoer voor: 

• Scheidsrechters 

• Scheidsrechterbeoordelaar 

• Wedstrijdcommissaris  

• Locatiecoördinator (indien van toepassing) 

• Wedstrijdcoördinator (indien van toepassing) 

• Veiligheidsbeambte (indien van toepassing) 

• Bus voor de deelnemende bonden (PMA) voor 

hun officiële verplaatsingen 

• Uitrustingstruck (indien schriftelijk aangevraagd 

24 uur van tevoren bij Concacaf) voor de PMA 

voor hun aankomst/vertrek; 

 
25.2.4 Prijzengeld voor de deelnemende aangesloten 

bonden, waarvan de bedragen worden vastgesteld 

door Concacaf (indien van toepassing);  

 
25.2.5 Kosten dopingcontrole; 
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 25.2.6 De kosten van de verzekering die Concacaf heeft 

afgesloten om haar eigen risico's te dekken. 

 
25.3 De volgende uitgaven kunnen van de bruto-ontvangsten worden 

afgetrokken: 

 

25.3.1 De aan de Confederatie verschuldigde heffing in 

overeenstemming met de statuten en reglementen 

van de Confederatie na aftrek van de onder 25.3.2 

genoemde belastingen. De aan de Confederatie 

verschuldigde heffingen moeten binnen 60 dagen na 

de wedstrijd worden betaald tegen de officiële 

wisselkoers op de dag dat de betaling verschuldigd is; 

 

25.3.2 Rijks-, provinciale en gemeentelijke belastingen, 

alsmede de huur van het terrein, die niet meer dan 30% 

mag bedragen (cf. Reglement betreffende de 

toepassing van de FIFA-statuten). 

 
25.4 De teams mogen niet in hetzelfde hotel of in het voor de Concacaf-

delegatie gekozen hotel verblijven, tenzij Concacaf schriftelijk 

toestemming heeft verleend. 

 
25.5 Indien het financiële resultaat van een wedstrijd onvoldoende is om de 

in punt 25.1. genoemde uitgaven te dekken, draagt de gastbond het 

tekort. 

 

25.6 De PMA's zijn verantwoordelijk voor en dragen de kosten van het 

volgende; 

 

25.6.1 Een adequate verzekering af te sluiten om de leden 

van hun teamdelegatie en alle andere personen die 

namens hen taken uitvoeren, te dekken tegen alle 

risico's, met inbegrip van maar niet beperkt tot letsel, 

ongevallen, ziekte en reizen, met inachtneming van de 

toepasselijke regels of voorschriften van de FIFA en 

Concacaf; 

 

25.6.2 Internationale reizen, visa en de dagvergoedingen 

voor de respectieve delegatieleden; 

 
25.6.3 Eventuele bijkomende kosten voor logies en maaltijden 

voor het extra personeel dat reist buiten de officiële 
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 delegatie van de PMA. 

 

25.7 Geschillen die voortvloeien uit financiële bepalingen worden door de 

betrokken bonden onderling opgelost, maar kunnen ter fine van een 

definitieve beslissing aan Concacaf worden voorgelegd. 

 

25.8 Alle kosten die een PMA maakt buiten de in dit reglement genoemde 

uitgaven en kosten, komen ten laste van de betrokken PMA. 

 

26 MEDISCH/DOPING  

 
26.1 Om de gezondheid van spelers te beschermen en te voorkomen dat 

spelers een plotselinge hartdood krijgen tijdens wedstrijden in De 

Competitie, zal elke PMA ervoor zorgen en aan Concacaf bevestigen 

dat zijn spelers en officials een pre-competitie medische beoordeling 

(PCMA) ondergaan vóór aanvang van De Competitie. De PCMA omvat 

een volledige medische beoordeling alsmede een EKG om eventuele 

hartafwijkingen vast te stellen. Indien het EKG abnormaal is, moet een 

echocardiogram worden gemaakt en normaal zijn voordat een speler 

kan worden vrijgegeven om te spelen. De medische beoordeling moet 

worden uitgevoerd tussen 270 dagen en 10 dagen voor aanvang van 

elke wedstrijd tijdens de Competitie. Concacaf zal een PCMA-formulier 

aan alle PMA's verstrekken. 

 

26.2 De bevoegde medische vertegenwoordiger van elke PMA (d.w.z. de 

dokter van het nationale team) moet het PCMA-verklaringsformulier 

ondertekenen om de juistheid van de resultaten te bevestigen en te 

bevestigen dat de spelers en officials zijn geslaagd voor de medische 

keuring voorafgaand aan de wedstrijd. Het medische keuringsformulier 

moet ook de handtekeningen van de voorzitter en de algemeen 

secretaris van de PMA bevatten en moet uiterlijk tien (10) dagen voor 

aanvang van de Competitie door het secretariaat-generaal van 

Concacaf zijn ontvangen.  

 

26.3 In aanvulling op het bovenstaande is elke PMA verplicht om een 

gediplomeerd medisch deskundige (d.w.z. een arts) deel te laten 

uitmaken van hun officiële delegatie. Deze arts moet volledig 

geïntegreerd en vertrouwd zijn met alle medische aspecten van de 

delegatie en moet gedurende de gehele officiële periode van de 

Competitie bij de delegatie blijven. De Wedstrijdofficials (de 

Scheidsrechters) zullen in alle gevallen waar nodig en nodig naar een 

dergelijke teamarts verwijzen. 
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26.4 Concacaf zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel 

opgelopen door een deelnemende speler of official. Evenzo zal 

Concacaf niet aansprakelijk worden gesteld voor enig incident 

(inclusief overlijden) dat verband houdt met enig letsel of 

gezondheidsprobleem of -problemen van een deelnemende speler of 

official. 

 

26.5 Zoals in dit reglement is bepaald, is elke PMA tijdens de gehele duur van 

de competitie verantwoordelijk voor de dekking van de ziektekosten-, 

reis- en ongevallenverzekering van alle leden van haar delegatie tijdens 

de gehele competitie. Daarnaast, en in overeenstemming met het FIFA 

Reglement inzake de Status en Transfer van Spelers, is het PMA waarbij 

een deelnemende speler is geregistreerd verantwoordelijk voor de 

dekking van de ziektekosten- en ongevallenverzekering van de speler 

gedurende de gehele periode dat de speler is vrijgelaten. 

 

26.6 Niet-naleving van bovengenoemde bepaling zal worden bestraft door 

de Disciplinaire Commissie van Concacaf. 

 

26.7 Met betrekking tot niet-traumatisch bewustzijnsverlies tijdens een 

wedstrijd, zal de scheidsrechter uitgaan van plotselinge hartstilstand tot 

het tegendeel bewezen is. Het handsignaal is de rechtervuist tegen de 

borst. Dit signaal geeft aan de teamarts en het medische noodteam 

(brancardteam) aan om onmiddellijk een uitgebreide reanimatie op te 

starten die het gebruik van een defibrillator (AED) en reanimatie omvat. 

Het is de verantwoordelijkheid van het LOC om ervoor te zorgen dat er 

onmiddellijk een goed werkende AED beschikbaar is en dat er een 

ambulance is met een toegangs- en uitgangsplan. 

 

26.8 Indien er tijdens de wedstrijd sprake is van een traumatisch hoofdletsel 

en hersenschudding bij een speler, en de speler blijft op het speelveld, 

dan zal de scheidsrechter het spel stoppen voor maar liefst drie minuten 

als blessuretijd. Het handsignaal is de rechtervuist op de bovenkant van 

het hoofd. Dit signaal zal de teamdokter aangeven het veld te betreden 

om de speler te beoordelen en te behandelen. Op dat ogenblik zal een 

Sideline Concussion Assessment Test (SCAT) worden afgenomen. Aan 

het einde van de drie minuten, naar het oordeel van de teamarts, kan de 

speler klaar zijn om terug te keren naar het spel of op de juiste manier 

geïmmobiliseerd worden en van het veld afgevoerd worden volgens het 

standaard protocol. 

 

26.9 Wat het traumatisch hoofdletsel en de hersenschudding betreft, geldt 
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 voor een volledige spelhervatting na een eerdere hersenschudding 

bovendien dat er geen tekenen of symptomen van het eerdere 

hoofdletsel mogen zijn en dat de Sideline Concussion Assessment Test 

(SCAT) aanvaardbaar is. 

 

26.10 Doping is het gebruik van bepaalde stoffen of methoden die de fysieke 

en/of mentale prestaties van een speler kunstmatig kunnen verbeteren, 

met het oog op het verbeteren van de atletische en/of mentale 

prestaties. Als er een medische noodzaak is zoals gedefinieerd door de 

arts van de speler, dan moet een Therapeutic Use Exemption (TUE) 

aanvraag 30 dagen voor de wedstrijd worden ingediend voor 

chronische aandoeningen en zo snel mogelijk voor acute situaties. Het 

TUE goedkeuringssysteem omvat een aangewezen administratief en 

functioneel comité dat de aanvragen zal beoordelen en de vrijstelling 

zal certificeren zoals het comité die bepaalt. 

 

26.11 Doping is ten strengste verboden. Het antidopingreglement van de FIFA, 

de Disciplinaire Code van de FIFA en alle andere relevante reglementen, 

circulaires en richtlijnen van de FIFA en Concacaf zijn van toepassing op 

alle Concacaf-competities. 

 
26.12 Elke speler kan worden onderworpen aan een wedstrijdtest tijdens de 

wedstrijden waaraan hij deelneemt en aan een out-of-competition test 

op elk tijdstip en elke plaats. Voorts wordt verwezen naar de FIFA Anti-

Doping Regelgeving en de lijst van verboden stoffen en methoden van 

het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). 

 

26.13 Indien, in overeenstemming met de FIFA Anti-Doping Regelgeving, een 

speler positief test op het gebruik van verboden middelen, zal de speler 

onmiddellijk onverkiesbaar worden verklaard voor verdere deelname 

aan de Competitie en zal hij worden onderworpen aan verdere sancties 

van de Concacaf Disciplinary Committee. 

 

27 COMMERCIËLE RECHTEN  

 
27.1 Concacaf is de oorspronkelijke en enige eigenaar van alle rechten die 

voortvloeien uit De Competitie als collectief geheel en alle andere 

gerelateerde evenementen die onder zijn jurisdictie vallen, zonder enige 

beperkingen wat betreft inhoud, tijd, plaats en recht. Deze rechten 

omvatten, onder andere, alle soorten financiële rechten, audiovisuele en 

radio-opname-, reproductie- en uitzendrechten, multimediarechten, 

marketing- en promotierechten en immateriële rechten (zoals die welke 
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 betrekking hebben op emblemen), alsmede rechten die voortvloeien uit 

de auteurswet, ongeacht of deze nu bestaan of in de toekomst zullen 

ontstaan, onder voorbehoud van enige bepaling zoals vastgelegd in 

specifieke reglementen.  

 

27.2 De Wedstrijdmerken en het Samengestelde logo mogen uitsluitend 

worden gebruikt door Deelnemende Lidbonden om beschrijvend te 

verwijzen naar hun deelname aan de Wedstrijd. Elk commercieel of 

promotioneel gebruik van de Wedstrijdmerken en het Samengestelde 

logo door Deelnemende Lidbonden en/of hun PMA Affiliates en/of enige 

derde partij die een contract heeft met de Deelnemende Lidbonden is 

strikt verboden. 

 

27.3 Om te helpen bij de uitvoering van dit commercieel reglement, moet elke 

deelnemende aangesloten bond (i) ervoor zorgen dat alle 

Teamafvaardigingsleden deelnemen aan een competitie foto- en 

video-opname (al deze foto's en beelden moeten gebruikt worden 

en/of in sublicentie gegeven worden door de Confederatie in 

overeenstemming met het vervolg van deze paragraaf), en (ii) moet een 

schriftelijke bevestiging bekomen van elk Teamafvaardigingslid dat de 

Confederatie het recht heeft om het recht tot gebruik en/of het recht tot 

sublicentie van de Confederatie om het recht tot gebruik te gebruiken, 

eeuwigdurend en kosteloos gebruik te maken van al hun gegevens, 

namen, foto's en beelden (met inbegrip van elke stilstaande en 

bewegende weergave daarvan), die kunnen verschijnen of worden 

gegenereerd in verband met de deelname van de teamleden aan beide 

fasen van de Competitie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot foto's 

van teamleden genomen voor accreditatiedoeleinden). 

 

27.4 Het is de deelnemende aangesloten bonden uitdrukkelijk verboden om 

drankproducten of containers die concurreren met de Commercieel 

Geaffilieerde, zoals bevestigd door Concacaf, mee te nemen in de 

gecontroleerde gebieden. Concacaf zal aan het winnende 

deelnemende team producten van de Commercieel Geaffilieerde 

verstrekken voor de viering in de kleedkamer na de wedstrijd. Het is het 

winnende Deelnemende Team uitdrukkelijk verboden om niet-

commerciële Affiliate-producten en/of merkartikelen (d.w.z. anders 

dan Commercieel Geaffilieerde) mee te nemen tijdens de 

wedstrijdperiode in de gecontroleerde gebieden waarnaar hierin wordt 

verwezen.  

 

27.5 De Concacaf behoudt zich te allen tijde al haar rechten voor om 

merchandisingrechten voor de Competitie te exploiteren, verkopen, 
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 creëren, licentiëren, in sublicentie te geven en te vervreemden, en om 

anderen te machtigen en licentiëren om dit te doen. Deelnemende 

teams zijn niet gemachtigd om hun eigen co-branded merchandise te 

creëren of te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Concacaf; Concacaf kan echter een derde-licentiehouder 

aanwijzen om rechtstreeks met elk deelnemend team en eventuele 

lokale licentiehouders te werken aan een productaanbod en 

bijbehorende royalty's uit lokale merchandising van co-branded 

producten, wanneer dit vooraf schriftelijk is geautoriseerd en bevestigd 

door Concacaf. 

 

27.6 De Concacaf zal aparte Media- en Commerciële Reglementen 

uitvaardigen voor De Competities waarin deze commerciële en 

intellectuele eigendomsrechten worden gespecificeerd. Alle Concacaf-

leden moeten zich houden aan het Commercieel Reglement voor De 

Competitie en moeten ervoor zorgen dat hun leden, official, spelers, 

afgevaardigden en andere affiliates zich ook aan dit reglement houden.  

 

28 MEDIA  
 

28.1 Concacaf zal een apart Mediareglement uitvaardigen voor de 

Competitie, waarin de verplichte promotie- en media-activiteiten van 

elke bond voorafgaand aan en tijdens de Competitie zullen worden 

gespecificeerd. Dit omvat onder meer interviewverzoeken, 

persconferenties voor en na de wedstrijd en open trainingssessies.  

 

28.2 Elke Bond moet zich houden aan het Mediareglement van de Competitie 

en moet ervoor zorgen dat hun leden, officials, spelers, afgevaardigden 

en andere aangeslotenen zich ook aan dit reglement houden.  

 

28.3 Voor meer details wordt verwezen naar het Mediareglement. 

SLOTBEPALINGEN  
 

29 AANSPRAKELIJKHEID  
 

Het plaatselijk organisatiecomité van de competitie is exclusief 

verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden en ontslaat 

Concacaf van alle verantwoordelijkheid en ziet af van elke vordering 

tegen Concacaf en de leden van haar delegatie voor enige schade die 

voortvloeit uit vorderingen in verband met deze wedstrijden. 
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30 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN  
 

Concacaf zal alle instructies uitvaardigen die nodig zijn door speciale 

omstandigheden die zich kunnen voordoen in verband met De Competitie. 

Deze bepalingen en/of instructies zullen een integraal onderdeel vormen 

van dit Reglement. 

 

31 ZAKEN WAARIN NIET WAS VOORZIEN EN OVERMACHT  
 

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele gevallen 

van overmacht wordt beslist door Concacaf. Alle beslissingen zijn definitief 

en bindend en zijn niet vatbaar voor beroep. 

  

32 TALEN  
 

In geval van tegenstrijdigheid in de interpretatie van de Engelse, de Spaanse, 

de Franse of de Nederlandse tekst van dit reglement, is de Engelse tekst 

beslissend. 

 

33 COPYRIGHT  
 

Het copyright van het wedstrijdprogramma dat overeenkomstig de bepalingen 

van dit reglement is opgesteld, berust bij Concacaf. 

 

34 GEEN WAIVER  
 

Een verklaring van afstand door Concacaf van een schending van dit 

Reglement (inclusief van enig document waarnaar in dit Reglement wordt 

verwezen) zal niet gelden als, of worden opgevat als, een verklaring van 

afstand van enige andere schending van een dergelijke bepaling of van 

enige schending van enige andere bepaling of een verklaring van afstand 

van enig recht voortvloeiend uit dit Reglement of enig ander document. Een 

dergelijke afstandsverklaring is alleen geldig indien deze schriftelijk is 

gedaan. Wanneer Concacaf in één of meer gevallen niet aandringt op 

strikte naleving van enige bepaling van dit Reglement of enig document 

waarnaar in dit Reglement wordt verwezen, wordt dit niet beschouwd als 

afstandsverklaring of ontneemt dit Concacaf niet het recht om vervolgens 
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aan te dringen op strikte naleving van deze bepaling of enige andere 

bepaling van dit Reglement of enig document waarnaar in dit Reglement 

wordt verwezen. 

 

35 HANDHAVING  
 

Dit reglement is op 16 april 2021 door de Raad van Concacaf goedgekeurd 

en treedt onmiddellijk daarna in werking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


