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Toegangsprijzen


Aan de clubs wordt voorgesteld om de toegangsprijzen voor jeugd en reserven te behouden op 2,5
euro. Voor 4de en 3de provinciale behouden wij de 5 euro, voor 2de provinciale 6 euro en voor eerste
stellen wij voor dat 7 euro gevraagd wordt.

Vrijkaarten


Het aantal gratis toegangskaarten voor de competitiewedstrijden van eerste ploegen die ter
beschikking van de bezoekers moeten gesteld worden is op een minimum van 25 vastgelegd, deze
voorwaarde is nu opgenomen in de modaliteiten. Indien een club deze niet ter beschikking stelt zal
een klacht kunnen ingediend worden, waaraan het Tucht comité van het PC een boete kan koppelen.



Reglement Beker van Antwerpen Heren en Vrouwen 2017-2018
In verband met Artikel 2 van de beide reglementen, bezorgen wij u hieronder het desbetreffende
rekeningnummer: Liga Amateurvoetbal Antwerpen BE83 9731 4155 0215
Heren:
Op straffe van een boete van 500 EURO betaalt iedere club uiterlijk op 5 juli 2017 per deelnemende
ploeg een retributie van 40 EURO.
Vrouwen:
Op straffe van een boete van 250 EURO betaalt iedere club uiterlijk op 5 juli 2017 per deelnemende
ploeg een retributie van 25 EURO.



De clubs moeten voor deze beker ook minimum 25 vrijkaarten ter beschikking stellen van de
bezoekers.



Hebben toegang met een vrijkaart:
o

o

De bezitters van een bondskaart ( volgens art. 157 van het bondsreglement) :


Kaart Uitvoerend Comité



A- kaart



B- kaart



C- kaart



Doorstreepte C – kaart.

Alsook de door het bestuur van LAVA uitgeschreven LAVA kaart op naam van een club (2 per
club) of een persoonlijke kaart.



Andere aangeboden kaarten kunnen (mogen) aanvaard worden, naar keuze van de bezochte club.



Begeleiders van jonge scheidsrechters die zich kenbaar maken, worden bij goedvinden van de club
gratis toegelaten tot de accommodatie.

Ontvangst:
-

Voor de bezoekende afgevaardigden: receptie tijdens de rust, ook de aanwezige officiëlen niet vergeten.
Voor de bezoekende spelers: plaats voorzien met lunchpakket en eventueel koffie
Voor de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters en eventueel de opleider, voor de wedstrijd en
tijdens de rust een drank, na de wedstrijd een eenvoudig etentje.

