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KOPPELTOERNOOI REGLEMENT 
 

1. Aanvraag (Koppel)Toernooi 
 

Indien een vereniging een (koppel)toernooi wil organiseren, dient deze vereniging met het Z.O.H.-bestuur contact op 
te nemen omtrent de datum waarop het toernooi kan plaatsvinden. 

Wordt een geschikte datum overeengekomen volgt door het Z.O.H.-bestuur de goedkeuring mits aan de geldende 
bepalingen die verderop omschreven zijn wordt voldaan. 

   

2. Regels voor goedkeuring 

1. Er worden geen 2 of meerdere open koppeltoernooien evenals recepties vrijgegeven. 

2. Verenigingen mogen (b.v. op uw affiches) het woord Limburgse, Nederlandse, Europese of 
Wereldkampioenschappen niet gebruiken. 

3. Als U een kampioenschap van een bepaalde plaats en/of gemeente wilt organiseren mogen alleen spelers van deze 
plaats of gemeente hieraan deelnemen. Een uitzondering hierop vormt een open-kampioenschap, waarop de 
uitdrukkelijke toestemming van het Z.O.H.-bestuur noodzakelijk is. 

     

 

3. Spelersverbod 

Wanneer een vereniging binnen de Z.O.H. een open-koppeltoernooi organiseert met verkregen goedkeuring van het 
Z.O.H.-bestuur dan is het voor alle leden van de Z.O.H. verboden om deel te nemen aan een toernooi dat op dezelfde 
datum (data) plaatsvindt buiten de Z.O.H. 

Bij een eventuele overtreding kunnen boetes en maximaal schorsingen worden opgelegd. 
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4. Z.O.H. Koppeltoernooi 

De Z.O.H. organiseert jaarlijks een koppeltoernooi om het officiële Z.O.H.-koppelkampioenschap. 

Deelname aan dit toernooi is voorbehouden aan geregistreerde leden van de Z.O.H. 

De hieraan verbonden kosten worden bij inschrijving door de deelnemers voldaan. Per club is deelname van 1 koppel 
per team verplicht, meer koppels per club is toegestaan. Bij het in gebreke blijven volgt een boete van €50,-. 

Indien een bondsevenement plaatsvindt, mogen de aangesloten clubs geen toernooien of wedstrijden organiseren of 
deelnemen hieraan. 

Tijdens het toernooi wordt tot 11 doelpunten gespeeld. Terugvallen is mogelijk tot de halve finale. Zijn er in de 
algemene ronde 4 koppels over voor de finale, dan is er een keuze. Zijn er in de algemene ronde 3 koppels voor de 
halve finale over, is er geen keuze mogelijk. 

 

5. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het de toernooileiding. 

 

 


