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BBYY--LLAAWWSS  
  

  

  

    

  

11..  DDuuttiieess  ooff  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  

  

ii..  TToo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..    sshhaallll,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  11sstt  

AApprriill  ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  NN..SS..WW..NN..AA..aa  lliisstt  sshhoowwiinngg  

tthhee  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess  ooff  eexxiissttiinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  NN..SS..WW..NN..AA..,,  ttooggeetthheerr  

wwiitthh  tthhee  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess  ooff  nneeww  aapppplliiccaannttss  ffoorr  NN..SS..WW..NN..AA..  

mmeemmbbeerrsshhiipp  wwhhoo  hhaavvee  ppaaiidd  tthheeiirr  aannnnuuaall  ffeeeess..    AA  ssuupppplleemmeennttaarryy  lliisstt  

wwiitthh  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess  ooff  aaddddiittiioonnaall  aapppplliiccaannttss  ffoorr  NN..SS..WW..NN..AA..  

mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  mmoonntthhllyy  ttoo  NN..SS..WW..NN..AA..  TThhee  lliisstt  sshhaallll  

ddiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  ccllaasssseess  ooff  mmeemmbbeerrss..    EEaacchh  lliisstt  sshhaallll  bbee  

aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  cchheeqquuee  ttoo  ccoovveerr  tthhee  ttoottaall  ppaayyaabbllee  aass  ffeeeess  bbyy  tthhee  

ppeerrssoonnss  ssoo  lliisstteedd..    UUppoonn  rreecceeiipptt  bbyy  NN..SS..WW..NN..AA..  ooff  eeaacchh  lliisstt  aanndd  

ppaayymmeenntt  ooff  ffeeeess  ffoorr  tthhee  ppeerrssoonnss  wwhhoossee  nnaammeess  aappppeeaarr  tthheerreeoonn,,  tthhoossee  

ppeerrssoonnss  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  rreenneewweedd  tthheeiirr  mmeemmbbeerrsshhiippss  uunnttiill  3311sstt  

MMaarrcchh  nneexxtt..  

  

iiii..  TToo  eennssuurree  tthhaatt  eeaacchh  OOffffiiccee  BBeeaarreerr  ccaarrrriieess  oouutt  hheerr//hhiiss  dduuttiieess,,  aass  sseett  oouutt  

iinn  tthhee  BByy--LLaawwss..  

  

iiiiii..  TToo  aappppooiinntt  RReepprreesseennttaattiivvee  TTeeaamm  CCooaacchheess  aanndd  MMaannaaggeerrss..  

  

iivv..  TToo  rreecceeiivvee  aanndd  ccoonnssiiddeerr  rreeppoorrttss  ffrroomm  tthhee  CCooaacchheess  aanndd  MMaannaaggeerrss  ooff  

RReepprreesseennttaattiivvee  TTeeaammss..  

  

vv..  TToo  aatttteenndd  aallll  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss..  

  

  
22..  DDuuttiieess  ooff  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  

  

((gg))  PPrreessiiddeenntt  

  

TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  pprreessiiddee  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..  aanndd  ddiirreecctt  

pprroocceeeeddiinnggss  wwhheerree  nneecceessssaarryy..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

ccoo--oorrddiinnaattiioonn  ooff  CCoommmmiitttteeee  aaccttiivviittiieess  aanndd  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  eeaacchh  CCoommmmiitttteeee  

mmeemmbbeerr  aassssuummeess  hheerr//hhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  
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((hh))  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

  

TThhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aatt  aannyy  mmeeeettiinngg,,  sshhaallll  

aacctt  aass  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  oorr  aatt  aannyy  ttiimmee  sshhee//hhee  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  uuppoonn..    SShhee//hhee  sshhaallll  

aallssoo  aacccceepptt  tthhee  dduuttiieess  ooff  RReepp..  CCoo--oorrddiinnaattoorr,,  aanndd  sshhaallll::    

  

ii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  aa  ggoooodd  lliiaaiissoonn  wwiitthh  ccooaacchheess,,  

mmaannaaggeerrss  aanndd  ppllaayyeerrss  aanndd  ffoosstteerriinngg  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  rreepp..  nneettbbaallll  iinn  

CCaammppbbeellllttoowwnn;;  

  

iiii..  rreecceeiivvee  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  rreepprreesseennttaattiivvee  ppoossiittiioonnss;;  

  

iiiiii..  ssuubbmmiitt  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee;;    

  

iivv..  ssuubbmmiitt  aa  pprrooppoosseedd  pprrooggrraammmmee  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  

aapppprroovvaall;;  

  

vv..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  aassppeeccttss  ooff  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ppuurrcchhaassiinngg  ffoorr  

rreepprreesseennttaattiivvee  tteeaammss;;  

  

vvii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oorrddeerriinngg,,  rreecceeiipptt  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  uunniiffoorrmmss  

aanndd  tthhee  lliikkee  ttoo  rreepprreesseennttaattiivvee  tteeaammss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ppeerrssoonnnneell  aanndd  

eennssuurree  tthhaatt  aallll  mmoonniieess  dduuee  ttoo  tthhee  CC..DD..NN..AA..  aarree  ccoolllleecctteedd;;  

  

vviiii..  bbee  CCoonnvveennoorr  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  tteeaammss  ssuubb--ccoommmmiitttteeee  aanndd  aass  

ssuucchh  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  tthhee  

rreepprreesseennttaattiivvee  tteeaammss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  iissssuuee  aanndd  rreecceeiipptt  ooff  

eeqquuiippmmeenntt,,  ttrraavveell  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  aarrrraannggeemmeennttss,,  eettcc..  

  

vviiiiii..  aaddvviissee  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  aallll  ssuucchh  aarrrraannggeemmeennttss;;  

  

iixx..  rreeppoorrtt  ttoo  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss..  

  

  

((ii))  SSeeccrreettaarryy  aanndd  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  

  

  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll::  

  

ii..  aacctt  aass  tthhee  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

iiii..  mmaaiinnttaaiinn  aa  MMiinnuuttee  BBooookk;;  

  

iiiiii..  mmaaiinnttaaiinn  aa  rreeccoorrdd  ooff  ccoonnssttiittuueenntt  CClluubbss  aanndd  LLiiffee  MMeemmbbeerrss;;  

  

iivv..  kkeeeepp  aa  rreeccoorrdd  ooff  CClluubb  ddeelleeggaatteess''  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess;;  

  

vv..  mmaaiinnttaaiinn  aa  rreeggiisstteerr  ooff  rreeggiisstteerreedd  mmeemmbbeerrss;;;;  
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vvii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoorrrreessppoonnddeennccee  aanndd  iissssuuee  nnoottiicceess  aass  rreeqquuiirreedd;;  

  

vviiii..  pprreeppaarree  aa  ggeenneerraall  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  sseeaassoonn  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  

MMeeeettiinngg;;  

  

vviiiiii..  aarrrraannggee  iinnssuurraannccee  aaggaaiinnsstt  lloossss,,  ddaammaaggee  ttoo,,  oorr  lliiaabbiilliittyy  ooff,,  tthhee  

CC..DD..NN..AA..  bbyy  rreeaassoonn  ooff  ffiirree,,  aacccciiddeenntt  oorr  ootthheerrwwiissee;;  

  

iixx..  ccoonndduucctt  ssuucchh  ootthheerr  bbuussiinneessss  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  CCoouunncciill..  

  

  

((jj))  TTrreeaassuurreerr    

  

  TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll::  

  

ii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  ffuunnddss  tthhaatt  mmaayy  bbee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CC..DD..NN..AA..  

  

iiii..  kkeeeepp  aa  rreeccoorrdd  ooff  aallll  aasssseettss,,  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;    

  

iiiiii..  kkeeeepp  nneecceessssaarryy  bbooookkss  ooff  aaccccoouunntt  aanndd  pprroodduuccee  tthheemm  oonn  tthhee  

iinnssttrruuccttiioonn  ooff  CCoouunncciill;;  

  

iivv..  rreecceeiivvee  aallll  mmoonniieess  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  CC..DD..NN..AA..  aanndd  iissssuuee  rreecceeiippttss  aass  

rreeqquuiirreedd;;  

  

vv..  bbaannkk  aallll  mmoonniieess  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt;;  

  

vvii..  ppaayy  aaccccoouunnttss  ppaasssseedd  ffoorr  ppaayymmeenntt;;  

  

vviiii..  ppaayy  ootthheerr  aaccccoouunnttss  aass  nneecceessssaarryy  aanndd  hhaavvee  tthheessee  rraattiiffiieedd  aatt  tthhee  nneexxtt  

mmeeeettiinngg;;  

  

vviiiiii..  sseenndd  aaccccoouunnttss  aass  rreeqquuiirreedd;;    

  

iixx..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallllooccaattiioonn  ooff  ccoouurrttss  ffoorr  ttrraaiinniinngg,,  eettcc..  aanndd  tthhee  

pprreeppaarraattiioonn  ooff  aaccccoouunnttss  ccoonncceerrnniinngg  ssaammee;;  

  

xx..  ssuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrtt  ttoo  eeaacchh  CCoouunncciill  mmeeeettiinngg;;  

  

xxii..  ppaayy  tthhee  aannnnuuaall  NN..SS..WW..NN..AA..  ffeeeess  bbyy  tthhee  dduuee  ddaattee;;  

  

xxiiii..  pprreesseenntt  aann  aauuddiitteedd  BBaallaannccee  SShheeeett  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg;;  
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((kk))  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy    

    

  TThhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll::  

  

ii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ppllaannnniinngg  aanndd  pprreeppaarraattiioonn  nneecceessssaarryy  ttoo  

pprroovviiddee  CC..DD..NN..AA..  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  wwoorrtthhwwhhiillee  ccoommppeettiittiioonnss;;  

  

iiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oovveerraallll  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aannyy  ccoommppeettiittiioonn  

ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  CC..DD..NN..AA..  dduurriinngg    tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaalleennddaarr  yyeeaarr;;  

  

iiiiii..  ssuubbmmiitt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  aanndd//oorr  iinnnnoovvaattiioonnss  wwhhiicchh  wwiillll  iimmpprroovvee  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  

aannyy    ccoommppeettiittiioonn  aanndd  iittss  aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  

  

iivv..  pprroommoottee  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  nneettbbaallll  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  aanndd,,  iinn  lliiaaiissoonn  wwiitthh  

tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  aassssiisstt  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  nneeww  CClluubbss;;  

  

vv..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  ccoommppuutteerriisseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  

ssyysstteemm;;  

  

vvii..  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  ccaarrrriieess  oouutt  iittss  dduuttiieess;;  

  

vviiii..  lliiaaiissee  wwiitthh  tthhee  UUmmppiirreess  CCoo--oorrddiinnaattoorr  oonn  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  uummppiirreess  

ffoorr  sseemmii--ffiinnaallss,,  ffiinnaallss,,  eettcc..;;  

  

vviiiiii..  lliiaaiissee  wwiitthh  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ootthheerr  bbooddiieess  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  aallll  mmaatttteerrss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  

ggrroouunnddss  rreecceeiivvee  aatttteennttiioonn;;  

  

iixx..  pprriioorr  ttoo  SSeepptteemmbbeerr  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg,,  ssuubbmmiitt  aa  pprrooppoosseedd      

ccaalleennddaarr  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  aapppprroovvaall;;  

  

xx..  pprroocceessss  aallll  ppllaayyeerr  iinnssuurraannccee  ccllaaiimmss;;  

  

xxii..  aarrrraannggee  JJuuddiicciiaarryy  hheeaarriinnggss  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  

aalllleeggeedd  iinncciiddeenntt  aanndd  nnoottiiffyy  mmeemmbbeerrss  ooff  JJuuddiicciiaarryy  SSuubb--CCoommmmiitttteeee,,  

rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess  aanndd  uummppiirreess  ooff  ddaattee  aanndd  ttiimmee  ooff  hheeaarriinngg;;  

  

xxiiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiinngg  ccoommppllaaiinnttss  rreeggaarrddiinngg  ssppeeccttaattoorr  

bbeehhaavviioouurr;;  

  

xxiiiiii..  pprreesseenntt  aa  rreeppoorrtt  ttoo  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss;;  

  

xxiivv..  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall    

GGeenneerraall  MMeeeettiinngg;;  

  

xxvv..  bbee  CCoonnvveennoorr  ooff  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee..  
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((ff))  CCooaacchhiinngg  CCoo--oorrddiinnaattoorr  

  

TThhee  CCooaacchhiinngg  CCoo--oorrddiinnaattoorr  sshhaallll::--  

  

ii..  bbee  tthhee  hhoollddeerr  ooff  aa  NNaattiioonnaall  CCooaacchhiinngg  AAccccrreeddiittaattiioonn;;  

  

iiii..  rreesseeaarrcchh  aanndd  iinnssttiittuuttee  mmeetthhooddss  ooff  eennccoouurraaggiinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  

ccooaacchhiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

iiiiii..  ssuubbmmiitt  aa  pprrooppoosseedd  ccaalleennddaarr  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  

aapppprroovvaall;;  

  

iivv..  aarrrraannggee  ccooaacchhiinngg  aassssiissttaannccee  ttoo  CClluubbss  aass  rreeqquueesstteedd;;  

  

vv..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  ccooaacchhiinngg  ccoouurrsseess  ttoo  bbee  

ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

vvii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreeccoommmmeennddiinngg  ccooaacchheess  ttoo  aatttteenndd  NN..SS..WW..  

ccooaacchhiinngg  ccoouurrsseess;;  

  

vviiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oorrddeerriinngg  ooff  aallll  ccooaacchhiinngg  mmaatteerriiaall;;  

  

vviiiiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  

ccooaacchhiinngg;;  

  

iixx..  aassssiisstt  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  wwiitthh  tthhee  ggrraaddiinngg  aanndd  ddrraaww  ffoorr  tthhee  

CC..DD..NN..AA..  NNeettttaa  pprrooggrraammmmee;;  

  

xx..  pprreesseenntt  aa  rreeppoorrtt  ttoo  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss;;  

  

xxii..  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  

MMeeeettiinngg;;  

  

xxiiii..  bbee  CCoonnvveennoorr  ooff  tthhee  CCooaacchhiinngg  SSuubb--CCoommmmiitttteeee..  

  

((gg))  UUmmppiirreess  CCoo--oorrddiinnaattoorr    

  

  TThhee  UUmmppiirreess  CCoo--oorrddiinnaattoorr  sshhaallll::  

  

ii..  bbee  tthhee  hhoollddeerr  ooff  aa  NNaattiioonnaall  UUmmppiirreess  AAccccrreeddiittaattiioonn;;  

  

iiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  UUmmppiirreess  CCoommmmiitttteeee  ccaarrrriieess  

oouutt  iittss  dduuttiieess;;  

  

iiiiii..  ssuubbmmiitt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  aanndd//oorr  iinnnnoovvaattiioonnss  wwhhiicchh  wwiillll  iimmpprroovvee  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  

uummppiirriinngg  aanndd  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  ssyysstteemm  wwiitthhiinn  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;      
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iivv..  rreesseeaarrcchh  aanndd  iinnssttiittuuttee  mmeetthhooddss  ooff  eennccoouurraaggiinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  

uummppiirriinngg  wwiitthhiinn  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;    

  

vv..  ssuubbmmiitt  aa  pprrooppoosseedd  ccaalleennddaarr  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  

aapppprroovvaall;;  

  

vvii..  oorrggaanniissee  aanndd  aarrrraannggee  tthhee  ccooaacchhiinngg  aanndd  ggrraaddiinngg  ooff  uummppiirreess  wwhheerree  

nneecceessssaarryy;;    

  

vviiii..  aarrrraannggee  ffoorr  tthhee  pprriinnttiinngg  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  UUmmppiirreess  eexxaammiinnaattiioonn  

ppaappeerrss;;  

  

vviiiiii..  kkeeeepp  aa  rreeccoorrdd  ooff  SSeeccttiioonn  11  aanndd  SSeeccttiioonn  22  tthheeoorryy  rreessuullttss  ffoorr  aa  

ppeerriioodd  ooff  ssiixx  ((66))  yyeeaarrss;;    

  

iixx..  kkeeeepp  aa  rreeccoorrdd  ooff  NNaattiioonnaall  bbaaddggeedd  uummppiirreess  aanndd  ddiissttrriicctt  bbaaddggeedd  

uummppiirreess  wwiitthhiinn  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

xx..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  uummppiirreess  ffoorr  ccaarrnniivvaallss  aanndd  

ccoommppeettiittiioonnss  oorrggaanniisseedd  bbyy  tthhee  CC..DD..NN..AA..,,  wwhheetthheerr  CClluubb  oorr  

rreepprreesseennttaattiivvee;;  

  

xxii..  aarrrraannggee  uummppiirriinngg  aassssiissttaannccee  ttoo  CClluubbss  aass  rreeqquueesstteedd;;  

  

xxiiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  

uummppiirriinngg;;    

  

xxiiiiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oorrddeerriinngg  ooff  aallll  uummppiirriinngg  eeqquuppmmeenntt;;  

  

xxiivv..  pprreesseenntt  aa  rreeppoorrtt  ttoo  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss;;  

  

xxvv..  pprreeppaarree  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  

MMeeeettiinngg;;  

  

xxvvii..  bbee  tthhee  CCoonnvveennoorr  ooff  tthhee  UUmmppiirreess  SSuubb--CCoommmmiitttteeee..  

  
33..  DDuuttiieess  ooff  OOtthheerr  OOffffiicciiaallss  

  

((aa))  AAssssiissttaanntt  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll::  

  

ii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreeccoorrddiinngg,,  tthhee  dduupplliiccaattiinngg  aanndd  tthhee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  MMiinnuutteess  ooff  aallll  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

iiii..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  uunnaavvooiiddaabbllee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  aanndd  aatt  tthhee  

rreeqquueesstt  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee,,  uunnddeerrttaakkee  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  

ppeennddiinngg  tthhee  SSeeccrreettaarryy''ss  rreettuurrnn  oorr  eelleeccttiioonn  ooff  aannootthheerr  SSeeccrreettaarryy  bbyy  

CCoouunncciill;;  

  

iiiiii..  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  dduuttiieess  aass  tthhee  SSeeccrreettaarryy  mmaayy  ddiirreecctt..  
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((bb))  CCaarrnniivvaallss  SSeeccrreettaarryy    

  

  TThhee  CCaarrnniivvaallss  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll::  

  

ii..  aaddvveerrttiissee  uuppccoommiinngg  ddiissttrriicctt  nneettbbaallll  ccaarrnniivvaallss  wwiitthhiinn  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

iiii..  ccoo--oorrddiinnaattee  tthhee  eennttrryy  ooff  CC..DD..NN..AA..  tteeaammss  iinnttoo  ssuucchh  ccaarrnniivvaallss;;  

  

iiiiii..  eennssuurree  tthhaatt  eennttrriieess  aanndd  ffeeeess  rreeaacchh  tthhoossee  ddiissttrriiccttss  ttwweennttyy--oonnee  ((2211))  

ddaayyss  bbeeffoorree  ddaattee  ooff  ccaarrnniivvaall;;  

  

iivv..  oorrggaanniissee  aanndd  ccoonndduucctt  aannyy  ccaarrnniivvaallss  tthhaatt  tthhee  CC..DD..NN..AA..  mmaayy  hhoolldd;;  

  

vv..  pprreesseenntt  aa  rreeppoorrtt  ttoo  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss..  

  

((cc))  DDeelleeggaatteess    

  

CC..DD..NN..AA..  ddeelleeggaatteess  sshhaallll::    

  

ii..  aatttteenndd  mmeeeettiinnggss  aass  ddiirreecctteedd,,  wwhheerree  tthheeyy  sshhaallll  eexxpprreessss  tthhee  ooppiinniioonnss  

aanndd  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

iiii..  ssuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  aallll  mmeeeettiinnggss//ffuunnccttiioonnss  

aatttteennddeedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..  wwiitthhiinn  ttwweennttyy--eeiigghhtt  ((2288))  ddaayyss  ooff  

ssuucchh  mmeeeettiinngg//ffuunnccttiioonn..  

  
44..  SSuubb--CCoommmmiitttteeeess  

  

((aa))  CCoommppeettiittiioonn  SSuubb--CCoommiitttteeeeee  sshhaallll::  

  

ii..  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..  RReeggiissttrraarrss,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  aatt  tthhee  

AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg,,  aanndd  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy,,  wwhhoo  sshhaallll  

bbee  tthhee  CCoonnvveennoorr;;    

  

iiii..  aacccceepptt  aallll  rreeggiissttrraattiioonnss  oonn  aa  ddaattee  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  yyeeaarr  ttoo  yyeeaarr;;  

  

iiiiii..  mmaaiinnttaaiinn  aa  rreeggiisstteerr  ooff  tteeaamm  nnaammeess  aanndd  uunniiffoorrmm  ccoolloouurrss  ttoo  aavvooiidd  

dduupplliiccaattiioonn;;  

  

iivv..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ppaappeerr  ggrraaddiinngg  ooff  tteeaammss  aanndd  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  aallll  

rreeccoorrddss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  eeffffiicciieenntt  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  ccoommppeettiittiioonn;;  

  

vv..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoommppiillaattiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  iinnssuurraannccee  

rreeppoorrttss  sseenntt  ttoo  NN..SS..WW..NN..AA..  aanndd  tthhee  ccuurrrreenntt  iinnssuurreerrss..  
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((bb))  CCooaacchhiinngg  SSuubb--CCoommmmiitttteeee  sshhaallll::      

  

ii..  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  ttwwoo  AAssssiissttaannttss  ttoo  tthhee  CCooaacchhiinngg  CCoo--oorrddiinnaattoorr,,  wwhhoo  

sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg,,  aanndd  ccooaacchheess  ooff  aallll  

rreepprreesseennttaattiivvee  tteeaammss  aanndd  tthhee  CCooaacchhiinngg  CCoo--oorrddiinnaattoorr,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  

tthhee  CCoonnvveennoorr  ;;    

  

iiii..  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aassssiissttiinngg  tthhee  CCooaacchhiinngg  CCoo--oorrddiinnaattoorr  iinn  rraaiissiinngg  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ooff  CC..DD..NN..AA..  ccooaacchheess  aanndd  ppllaayyeerrss;;  

  

iiiiii..  hhoolldd  aatt  lleeaasstt  oonnee  CClluubb  CCooaacchhiinngg  CCoonnvveennoorrss  mmeeeettiinngg  ppeerr  yyeeaarr..  

  

  

  

((cc))  UUmmppiirreess  SSuubb--CCoommiitttteeeeee  sshhaallll::    

  

ii..  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..  UUmmppiirreess  CCoo--oorrddiinnaattoorr,,  SSeenniioorr  CCoonnvveennoorr  

aanndd  JJuunniioorr  CCoonnvveennoorr,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  

MMeeeettiinngg,,  aa  SSeenniioorr  CCoonnvveennoorr’’ss  AAssssiissttaanntt  aanndd  aa  JJuunniioorr  CCoonnvveennoorr’’ss  

AAssssiissttaanntt,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  rreelleevvaanntt  CCoonnvveennoorr  ffoorr  

aappppooiinnttmmeenntt  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  bbyy  tthhee  UUmmppiirreess  CCoo--oorrddiinnaattoorr;;  

  

iiii..  hhoolldd  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  CClluubb  CCoonnvveennoorrss  mmeeeettiinnggss  ppeerr  yyeeaarr;;  

  

iiiiii..  eelleecctt  aa  MMiinnuuttee  SSeeccrreettaarryy  ffrroomm  iittss  mmeemmbbeerrss;;  

  

iivv..  hhoolldd  uummppiirriinngg  ccooaacchhiinngg  cclliinniiccss  aanndd  lleeccttuurreess;;  

  

vv..  ooffffiicciiaattee  aatt  ggaammeess  wwhheenn  rreeqquueesstteedd;;  

  

vvii..  aarrrraannggee  ffoorr  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  uummppiirreess  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rruulleess  ooff  AA..AA..NN..AA..;;  

  

vviiii..  rreeppoorrtt  aanndd  rreeccoorrdd  aallll  aalltteerraattiioonnss  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonnss  aass  sseett  ddoowwnn  bbyy  

AA..AA..NN..AA..  

  

((dd))    CCaarrnniivvaall  SSuubb--CCoommiitttteeeeee  sshhaallll::    

  

ii..  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  tthhee  CCaarrnniivvaallss  SSeeccrreettaarryy,,  pplluuss  ffiivvee  ((55))  ootthheerr  mmeemmbbeerrss,,  

wwhhoo  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg;;  

  

iiii..  oorrggaanniissee  aanndd  ccoonndduucctt  aannyy  ccaarrnniivvaallss  wwhhiicchh  tthhee  CC..DD..NN..AA..  mmaayy  hhoolldd..  
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((ee))  NNiigghhtt  CCoommppeettiittiioonn  SSuubb--CCoommmmiitttteeee  sshhaallll::      

  

ii..  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  ffiivvee  ((55))  mmeemmbbeerrss,,  eelleecctteedd  aatt  tthhee  JJuullyy  CCoouunncciill  

MMeeeettiinngg  aanndd  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  tthhee  CCoonnvveennoorr;;  

  

iiii..  aarrrraannggee  aa  ssuummmmeerr  nniigghhtt  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

rruunnnniinngg  ooff  ssaammee..  

  

  

((ff))  JJuuddiicciiaarryy  SSuubb--CCoommiitttteeeeee  sshhaallll::      

  

iiiiii..  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  oorr  aannootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee,,  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  eeaacchh  ooff  ffiivvee  ((55))  CClluubbss  eelleecctteedd  aatt  

tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ((tthhrreeee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  ssiitt  aatt  aannyy  oonnee  

ttiimmee)),,  pplluuss  oonnee  ootthheerr  mmeemmbbeerr  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee;;  

  

iivv..  bbee  aa  ccaassuuaall  CCoommmmiitttteeee  aanndd  mmeeeett  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aannyy  aalllleeggeedd  

bbrreeaacchh  ooff  rruulleess  bbyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  

  

vv..  oobbsseerrvvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr  ooff  aappppeeaarraannccee::  

  

  ppeerrssoonn  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ooffffeennccee  

  uummppiirreess,,  iiff  aapppplliiccaabbllee  

  ootthheerr  wwiittnneesssseess  ffrroomm  eeiitthheerr  ssiiddee  

  rreeccaallll  ooff  ppeerrssoonn  cchhaarrggeedd  ttoo  eexxpplloorree  ffuurrtthheerr  eevviiddeennccee,,  iiff  rreeqquuiirreedd..  

  

iivv..  ddeecciiddee  iiff  aa  ppeennaallttyy  ((aass  sseett  oouutt  bbeellooww))  iiss  ttoo  bbee  iimmppoosseedd;;  

  

  aa  wwaarrnniinngg  oorr  rreepprriimmaanndd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerr;;  aanndd//oorr  

  aa  mmoonneettaarryy  ppeennaallttyy  oonn  tthhee  mmeemmbbeerr;;  aanndd//oorr  

  eexxppeell  tthhee  mmeemmbbeerr  ffrroomm  tthhee  CC..DD..NN..AA..;;  aanndd//oorr  

  ssuussppeenndd  tthhee  mmeemmbbeerr  ffrroomm  tthhee  CC..DD..NN..AA..  ffoorr  aa    ssppeecciiffiieedd  ppeerriioodd..      

  

vv..  aaddvviissee  tthhee  mmeemmbbeerr  ooff  iittss  ddeecciissiioonn;;  

  

vvii..  ccoonnvveeyy  iittss  ddeecciissiioonn  ttoo  tthhee  CC..DD..NN..AA..  SSeeccrreettaarryy,,  wwhhoo  sshhaallll,,  wwiitthhiinn  ffoorrttyy--

eeiigghhtt  ((4488))  hhoouurrss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  hheeaarriinngg::  

  

  aaddvviissee  tthhee  TTrreeaassuurreerr  aanndd  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  

ddeecciissiioonn;;  

  aaddvviissee  tthhee  mmeemmbbeerr  aanndd  hhiiss//hheerr  CClluubb  iinn  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  

CCoommmmiitttteeee  ddeecciissiioonn;;  

  

  



  1111  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  aaddvviissee  tthhee  mmeemmbbeerr  tthhaatt  aannyy  ffiinneess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  pprriioorr  ttoo  tthhee  nneexxtt  

ccoommppeettiittiioonn  ggaammee;;  

  aaddvviissee  tthhee  mmeemmbbeerr  aanndd  hhiiss//hheerr  CClluubb  iinn  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr''ss  

rriigghhtt  ooff  aappppeeaall..    SSuucchh  aappppeeaall  ttoo  bbee  llooddggeedd  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthh  tthhee  

CC..DD..NN..AA..  SSeeccrreettaarryy  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  ooff  ddaattee  ooff  hheeaarriinngg;;  

  

vviiii..  aaddvviissee  tthhee  CC..DD..NN..AA..  SSeeccrreettaarryy  iiff  tthhee  ppeerrssoonn  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  ooffffeennccee  

ffaaiillss  ttoo  aatttteenndd  tthhee  hheeaarriinngg,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  tthhee  CC..DD..NN..AA..  SSeeccrreettaarryy  iiss  ttoo  

aaddvviissee  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaarrttyy  tthhaatt  sshhee//hhee  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  ffuurrtthheerr  iinn  

tthhee  ccoommppeettiittiioonn..  

  

vviiiiii..  MMaaiinnttaaiinn  aa  rreeccoorrdd  ooff  hheeaarriinnggss  aanndd  tthhee  ppeennaallttiieess  iimmppoosseedd..  

  

((gg))  AAppppeeaallss  SSuubb--CCoommmmiitttteeee  sshhaallll::      

  

ii..  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee,,  aa  

rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  eeaacchh  ooff  ffiivvee  ((55))  CClluubbss  eelleecctteedd  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  

GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ((tthhrreeee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  ssiitt  aatt  aannyy  oonnee  ttiimmee))  aanndd  oonnee  

((11))  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee;;  

  

iiii..  mmeeeett  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddeecciiddee  aannyy  aappppeeaall  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ddeecciissiioonnss  

ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee..    SSuucchh  aappppeeaallss  mmaayy  bbee  llooddggeedd  bbyy  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  mmaatteerriiaallllyy  aanndd  aaddvveerrsseellyy  

aaffffeecctteedd  bbyy  aa  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee;;  

  

iiiiii..  aallllooww  aann  aappppeeaall  oonnllyy  wwhheerree  iitt  ffiinnddss  tthhaatt::  

  

  aa  mmaatttteerr  hhaass  bbeeeenn  iinnccoorrrreeccttllyy  ddeecciiddeedd;;  

  aa  mmaatttteerr  hhaass  bbeeeenn  ddeecciiddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinnccoorrrreecctt  ffaaccttuuaall  

pprreemmiisseess;;  

  aa  CC..DD..NN..AA..  pprroocceedduurree  hhaass  bbeeeenn  iinnccoorrrreeccttllyy  ffoolllloowweedd  rreessuullttiinngg  iinn  

iinnjjuussttiiccee  ttoo  tthhee  aappppeellllaanntt;;      oorr  

  aa  ppeennaallttyy  iimmppoosseedd  oonn  aa  mmeemmbbeerr  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  

mmaatttteerr  iiss  eexxcceessssiivvee..  

  

iivv..  hhaavviinngg  aalllloowweedd  aann  aappppeeaall,,  bbee  eemmppoowweerreedd  ttoo  oovveerrttuurrnn  oorr  ootthheerrwwiissee  

mmiittiiggaattee  tthhee  pprriioorr  ddeecciissiioonn..  

  

vv..  nnoottiiffyy  tthhee  aappppeellllaanntt  ooff  iittss  ddeecciissiioonn  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  hheeaarriinngg  

aanndd  iinnssttrruucctt  tthhee  CC..DD..NN..AA..  SSeeccrreettaarryy  ttoo  ccoonnffiirrmm  tthhiiss  ddeecciissiioonn  iinn  

wwrriittiinngg..  
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55..  CClluubb  AAffffiilliiaattiioonn  

  

((aa))  EEaacchh  yyeeaarr  aallll  CClluubbss  wwiisshhiinngg  ttoo  aaffffiilliiaattee  wwiitthh  tthhee  CC..DD..NN..AA..  sshhaallll  ccoommpplleettee  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  aaffffiilliiaattiioonn  ffoorrmm  aanndd  ppaayy  aaffffiilliiaattiioonn  ffeeee..    AA  CC..DD..NN..AA..    rreeggiissttrraattiioonn  

ffoorrmm  ffoorr  eeaacchh  ppeerrssoonn  nnaammeedd  iiss  ttoo  bbee  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  aaffffiilliiaattiioonn  ffoorrmm..    UUppoonn  

aaffffiilliiaattiioonn,,  CClluubbss  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  CC..DD..NN..AA..  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  BByy--

LLaawwss,,  bbyy  wwhhiicchh  tthheeyy  aaggrreeee  ttoo  bbee  bboouunndd..  

  

((bb))  NNoo  mmeemmbbeerr  mmaayy  bbee  aann  OOffffiiccee  BBeeaarreerr  ooff  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaffffiilliiaatteedd  CClluubb..  

  

((cc))  NNeeww  CClluubbss  mmuusstt  oobbttaaiinn  aapppprroovvaall  ffrroomm  CCoouunncciill  ffoorr  CClluubb  nnaammee  aanndd  ccoolloouurrss..    

AApppplliiccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  SSeeccrreettaarryy..  

  

((dd))  AAllll  CClluubbss  mmuusstt  bbee  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  AAssssoocciiaattiioonn  mmeeeettiinnggss::    

  

  CCoouunncciill  mmeeeettiinnggss  

  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  mmeeeettiinngg  

  CClluubb  RReeggiissttrraarrss  mmeeeettiinngg  

  CClluubb  CCooaacchheess  mmeeeettiinngg  

  CClluubb  CCoonnvveennoorrss  UUmmppiirreess  mmeeeettiinnggss  

  

AA  ffiinnee  ooff  $$5500  wwiillll  aappppllyy  ffoorr  nnoonn--aatttteennddaannccee  aatt  tthheessee  mmeeeettiinnggss..    AAnnyy  CClluubb  nnoott  

aatttteennddiinngg  tthhee  aannnnuuaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  wwiillll  iinnccuurr  aa  ffiinnee  ooff  $$110000..  

  

((ee))  AAnnyy  CClluubb  ffaaiilliinngg  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  iittss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  sshhaallll  bbee  ssccrreeeenneedd  bbyy  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  bbeeffoorree  iittss  aaffffiilliiaattiioonn  iiss  aacccceepptteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr..  

  
66..  FFiinnaanncciiaall  PPrroocceedduurreess  

  

((aa))  CC..DD..NN..AA..  aaffffiilliiaattiioonn  ffeeee  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  bbyy  CClluubbss  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  FFeebbrruuaarryy  

CCoouunncciill  mmeeeettiinngg;;  

  

((bb))  AA  ddeeppoossiitt  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  wwiitthh  tteeaamm  rreeggiissttrraattiioonnss..  

  

((cc))  RReeggiissttrraattiioonn  ffeeeess  ttoo  bbee  aaggrreeeedd  ttoo  bbyy  CCoouunncciill  ffrroomm  yyeeaarr  ttoo  yyeeaarr..  

  

((dd))  FFiinneess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  aatt  rreegguullaarr  iinntteerrvvaallss..    SSiimmiillaarrllyy,,  CClluubbss  mmuusstt  ssiiggnn  ffiinneess  aanndd  

lloossss  ooff  ppooiinnttss  bbooookk..  

  

((ee))  LLaattee  rreeggiissttrraattiioonn  aaccccoouunnttss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ttoo  CClluubbss  aatt  aa  ddaattee  ttoo  bbee  aaddvviisseedd  bbyy  

tthhee  TTrreeaassuurreerr..  

  

((ff))  AAllll  aaccccoouunnttss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  TTrreeaassuurreerr  ttoo  CClluubbss  aarree  ppaayyaabbllee  wwiitthhiinn  ffoouurrtteeeenn  

((1144))  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iissssuuee  ootthheerrwwiissee  CClluubbss  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  uunnffiinnaanncciiaall  

aanndd  uunnaabbllee  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  ccoommppeettiittiioonn..  

  

((gg))  CClluubbss    aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  ccoonndduucctt  iinnddiivviidduuaall  ffuunnddrraaiissiinngg  aaccttiivviittiieess  oonn  

ggrroouunnddss..  
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77..      AAppppeeaallss  

  

((aa))  AAllll  aappppeeaallss  mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  CC..DD..NN..AA..  SSeeccrreettaarryy  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  

ddaayyss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  hheeaarriinngg..  

  

((bb))  AAppppeellllaannttss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaaddee  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  

hheeaarriinngg  aanndd  wwrriitttteenn  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  ddeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  tthhee  

CC..DD..NN..AA..  SSeeccrreettaarryy  ttoo  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess..  

  
88..      DDaammaaggee  ttoo  CC..DD..NN..AA..  PPrrooppeerrttyy  

  

DDeeffaacciinngg  oorr  vvaannddaalliissiinngg  ooff  CC..DD..NN..AA..  pprrooppeerrttyy  wwiillll  rreessuulltt  iinn  iimmmmeeddiiaattee  

ssuussppeennssiioonn..  
  

99..      FFiirrsstt  AAiidd  

  

((aa))  IIff  ppoossssiibbllee,,  aallll  iinnjjuurreedd  ppllaayyeerrss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  AAiidd  RRoooomm..    OOnnllyy  

wwhheenn  nneecceessssaarryy,,  sshhoouulldd  tthhee  aatttteennddaannttss  bbee  ccaalllleedd  ttoo  aa  ccoouurrtt..  

  

((bb))  NNoo  oobbvviioouussllyy  bbaaddllyy  iinnjjuurreedd  ppllaayyeerr  iiss  ttoo  bbee  mmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ccoouurrtt..  

  

((cc))  IInnjjuurreedd  ppllaayyeerrss''  nnaammeess  aanndd  nnaattuurree  ooff  iinnjjuurryy  ttoo  bbee  eenntteerreedd  iinn  IInnjjuurryy  BBooookk  kkeepptt  

bbyy  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  iinnssuurraannccee  ccoovveerr..  

  
1100..      SSppeeccttaattoorrss  

  

((aa))  CClluubbss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  ssiiddeelliinnee  bbeehhaavviioouurr..  

  

((bb))  AAnnyy  bbeehhaavviioouurr  bbyy  tthhoossee  oonn  tthhee  ssiiddeelliinnee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  nnoott  iinn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  

tthhee  ggaammee  iiss  ttoo  bbee  rreeppoorrtteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy..    AAnn  

EExxeeccuuttiivvee  ooff  tthhee  CClluubb  ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  aaccccoommppaannyy  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  

SSeeccrreettaarryy  aanndd  UUmmppiirreess  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ttoo  tthhee  ccoouurrtt..  

  

((cc))  NNoo  aallccoohhooll  ppeerrmmiitttteedd  oonn  ggrroouunnddss..  

  
1111..      WWeett  WWeeaatthheerr  

  

((aa))  AAllll  CClluubbss  aarree  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  wwiitthh  aa  mmoobbiillee  tteelleepphhoonnee  

ccoonnttaacctt  nnuummbbeerr  ffoorr  eeaacchh  tteeaamm  aanndd  eeaacchh  CClluubb  UUmmppiirreess  CCoonnvveennoorr  ssoo  tthhaatt  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ccaann  bbee  ggiivveenn  ooff  ccaanncceelllleedd  ggaammeess..  

  

((bb))  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ggaammeess  bbeeiinngg  ccaanncceelllleedd  dduuee  ttoo  wweett  wweeaatthheerr,,  ttwwoo  ((22))  ggaammeess  ooff  

1155  mmiinnuuttee  hhaallvveess  wwiillll  bbee  ppllaayyeedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSaattuurrddaayy..  

  

((cc))  TThhee  CC..DD..NN..AA..  EExxeeccuuttiivvee  wwiillll  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ggaammeess  wwiillll  bbee  ppllaayyeedd..  

  

((dd))  OOnnccee  ppllaayy  hhaass  ccoommmmeenncceedd,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  wwiillll  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  ppllaayy  wwiillll  

ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  wweett  wweeaatthheerr..  
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1122..    RReeggiissttrraattiioonn  

  

((aa))  AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  sseeaassoonn,,  CClluubb  rreeggiissttrraarrss  mmuusstt  aatttteenndd  tthhee  CC..DD..NN..AA..  

CClluubb  RReeggiissttrraarrss  mmeeeettiinngg  ttoo  bbee  iinnssttrruucctteedd  oonn  tthhee  ccoorrrreecctt  pprroocceedduurree  ooff  

rreeggiisstteerriinngg  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss..  

  

((bb))  AAllll  nnoonn--ppllaayyeerrss  mmuusstt  ccoommpplleettee  aann  CC..DD..NN..AA..  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm..    AAnnyy  ppeerrssoonn  

ssiiggnniinngg  aa  ssccoorree  sshheeeett  aass  ccooaacchh,,  mmaannaaggeerr  oorr  uummppiirree  wwhhoo  hhaass  nnoott  ccoommpplleetteedd  

aa  CC..DD..NN..AA..  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm  bbyy  tthhee  nneexxtt  ccoommppeettiittiioonn  ggaammee  wwiillll  iinnccuurr  aa  lloossss  

ooff  ffoouurr  ((44))  ppooiinnttss  ffoorr  tthhee  tteeaamm  ffoorr  wwhhiicchh  tthhaatt  ppeerrssoonn  hhaass  ssiiggnneedd..  

  

((cc))  PPllaayyeerrss  mmuusstt  bbee  ttuurrnniinngg  aatt  lleeaasstt  55  yyeeaarrss  ooff  aaggee  bbyy  3311sstt  JJuullyy  ooff  tthhaatt  ccaalleennddaarr  

yyeeaarr..    TToo  bbeeccoommee  rreeggiisstteerreedd,,  aallll  nneeww  ppllaayyeerrss  uupp  ttoo  tthhee  aaggee  ooff  2200  yyeeaarrss  mmuusstt  

pprroodduuccee  pprrooooff  ooff  aaggee..    AAllll  ppllaayyeerrss  mmuusstt  ccoommpplleettee  aa  CC..DD..NN..AA..  rreeggiissttrraattiioonn  

ffoorrmm  aanndd  ssiiggnn  ooffffiicciiaall  ssiiggnnaattuurree  sshheeeett  bbeeffoorree  ttaakkiinngg  tthhee  ccoouurrtt..  

  

PPeennaallttyy  ffoorr  ppllaayyiinngg  aann  uunnrreeggiisstteerreedd  ppllaayyeerr  --  lloossss  ooff  ffoouurr  ((44))  ppooiinnttss..  

  

((dd))  AAllll  tteeaammss  mmaayy  rreeggiisstteerr  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  ttwweellvvee  ((1122))  ppllaayyeerrss  ppeerr  tteeaamm..      AA  

ppllaayyeerr  mmaayy  oonnllyy  rreeggiisstteerr  iinn  oonnee  tteeaamm  aatt  aannyy  oonnee  ttiimmee  ffoorr  aannyy  ccoommppeettiittiioonn..  

  

((ee))  AAnnyy  CClluubb  rreeggiisstteerriinngg  aa  tteeaamm  iinn  tthhee  NNeettttaa  oorr  jjuunniioorr  ccoommppeettiittiioonn  mmuusstt  pprroovviiddee  

ssuucchh  tteeaamm  wwiitthh  aa  ccooaacchh  wwhhoo  mmeeeettss  tthhee  ccrriitteerriiaa  sseett  bbyy  tthhee  CC..DD..NN..AA..    TThhee  

nnaammee  ooff  tthhee  ccooaacchh  mmuusstt  bbee  pprriinntteedd  aanndd  ssiiggnneedd  oonn  tthhee  tteeaamm  ssiiggnnaattuurree  sshheeeett..    

IIff,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  jjuunniioorrss,,  tthhee  ccooaacchh  iiss  nnoott  aaccccrreeddiitteedd,,  hhee//sshhee  wwiillll  ssuubbjjeecctt  tthhee  

tteeaamm  ttoo  aa  ffiinnee  ooff  $$2200  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ooccccaassiioonn  tthhee  ccooaacchh''ss  nnaammee  aappppeeaarrss  oonn  tthhee  

ssccoorreesshheeeett,,  iinnccrreeaassiinngg  bbyy  aann  aaddddiittiioonnaall  $$1100  oonn  eeaacchh  ssuubbsseeqquueenntt  ooccccaassiioonn..    

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  NNeettttaa  tteeaammss  aa  ffiinnee  ooff  $$2200  wwiillll  aappppllyy..      

  

((ff))  BBeeffoorree  ttaakkiinngg  nneeww  rreeggiissttrraattiioonnss,,  CClluubbss  sshhoouulldd  cchheecckk  wwiitthh  ppllaayyeerrss  aass  ttoo  

wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheeyy  hhaavvee  ppllaayyeedd  wwiitthh  aannootthheerr  CClluubb  tthhee  pprreevviioouuss  sseeaassoonn..  

  

TThhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  aallll  ppllaayyeerrss  aass  bbeeiinngg  cclleeaarreedd  ffrroomm  

tthheeiirr  CClluubbss  uunnlleessss  CClluubbss  nnoottiiffyy  tthhee  CC..DD..NN..AA..,,  iinn  wwrriittiinngg,,  ooff  aannyy  mmeemmbbeerrss  

wwhhoo  aarree  uunnffiinnaanncciiaall  oorr  hhoollddiinngg  CClluubb  pprrooppeerrttyy..  

  

((gg))  TTeeaamm  rreeggiissttrraattiioonnss  sshhaallll  cclloossee  oonn  ddaattee  ttoo  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  CC..DD..NN..AA..  eeaacchh  

yyeeaarr..    SSuucchh  rreeggiissttrraattiioonnss  sshhaallll  bbee  oonn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ffoorrmm,,  iinn  dduupplliiccaattee..    

  

((hh))  AA  ddeeppoossiitt  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  wwiitthh  tteeaamm  eennttrriieess..  

  

((ii))  NNoo  tteeaamm  wwiillll  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  lleessss  tthhaann  ffiivvee  ((55))  ppllaayyeerrss..    TTeeaammss  mmuusstt  

rreettaaiinn  ffiivvee  ((55))  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ppllaayyeerrss..  

  

((jj))  TTeeaamm  sshheeeettss  ttoo  ccoonnssiisstt  ooff  nnaammeess  ooff  tthhee  ppllaayyeerrss  ttoo  bbee  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhaatt  

tteeaamm,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ppllaayyeerr  CC..DD..NN..AA..  nnuummbbeerr..    FFuullll  ddeettaaiillss  ooff  ppllaayyiinngg  

eexxppeerriieennccee  iiss  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  nneeww  mmeemmbbeerrss..        
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((kk))  AA  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  aannyy  

llaattee  rreeggiissttrraattiioonnss..  

  

((ll))  DDee--rreeggiissttrraattiioonnss  mmuusstt  bbee  pprreesseenntteedd  iinn  dduupplliiccaattee  ttoo  tthhee    CCoommppeettiittiioonn  

CCoommmmiitttteeee  aanndd  nnoo  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  ddee--rreeggiissttrraattiioonnss  aarree  aalllloowweedd  iinn  oonnee  

tteeaamm  ppeerr  ccoommppeettiittiioonn..  

  

((mm))  AAnnyy  CClluubb  wwiitthhddrraawwiinngg  aa  tteeaamm  ffrroomm  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  aafftteerr  tthhee  ddrraaww  hhaass  bbeeeenn  

ccoommpplleetteedd  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  ffiinnee  ooff  $$5500..  

  

1133..  UUnniiffoorrmm  

  

((aa))  CClluubbss  sshhaallll  rreeggiisstteerr  tthhee  uunniiffoorrmm  ttoo  bbee  wwoorrnn  bbyy  tthheeiirr  tteeaammss..    TTrraacckkssuuiittss  aanndd  

ssllooppppyy  jjooeess  mmuusstt  aallssoo  bbee  rreeggiisstteerreedd..  

  

((bb))  NNoo  ppllaayyeerr  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ccoommppeettee  iinn  ccoommppeettiittiioonn  mmaattcchheess  uunnlleessss  

wweeaarriinngg  tthhee  rreeggiisstteerreedd  uunniiffoorrmm  ooff  hheerr//hhiiss  CClluubb..  

  

((cc))  BBrriieeffss  mmuusstt  nnoott  bbee  ooff  tthhee  bbiikkiinnii  ttyyppee  oorr  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  mmuusstt  nnoott  sshhooww  bbeellooww  

hheemm  ooff  uunniiffoorrmm..    SSppoorrttss  ppaannttss  aanndd  sshhoorrtt  lleeggggeedd  bbiiccyyccllee  ppaannttss  aarree  

ppeerrmmiissssiibbllee..  

  

((dd))  PPllaayyeerrss’’  ttooppss  mmaayy  hhaavvee  lloonngg  oorr  sshhoorrtt  sslleeeevveess  ooff  uunniiffoorrmm  ccoolloouurr  aanndd  ssttyyllee..  

  

((ee))  SSuuiittaabbllee  ffoooottwweeaarr  mmuusstt  bbee  wwoorrnn..  

  

((ff))  HHaaiirr  rroolllleerrss,,  oorr  aannyytthhiinngg  ooff  aa  ddaannggeerroouuss  nnaattuurree  ((ssuucchh  aass  wwaattcchheess,,  rriinnggss,,  eeaarr  

rriinnggss,,  eettcc..))  mmuusstt  nnoott  bbee  wwoorrnn..  

  

  

1144..      UUmmppiirreess  

  

((aa))  CClluubbss  mmuusstt  nnoommiinnaattee  aa  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  uummppiirreess  ttoo  ccoovveerr  eeaacchh  ooff  iittss  

tteeaammss  iinn  DDiivviissiioonnss  11  aanndd  22..  

  

((bb))  CClluubbss  mmuusstt  nnoommiinnaattee  oonnee  ssuuiittaabbllyy  qquuaalliiffiieedd  uummppiirree  ffoorr  eeaacchh  ooff  iittss  tteeaammss  tthhaatt  

qquuaalliiffiieess  ffoorr  tthhee  sseemmii--ffiinnaallss..    AA  ppooooll  ooff  uummppiirreess  ffoorr  sseemmii--ffiinnaallss,,  ffiinnaallss  aanndd  

ggrraanndd  ffiinnaallss  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd  ffrroomm  tthhoossee  nnoommiinnaatteedd..    AA  ffiinnee  ooff  $$5500  wwiillll  aappppllyy  

ffoorr  eeaacchh  uummppiirree  nnoott  ssuupppplliieedd..  

  

((cc))  CClluubbss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aarrrraannggiinngg  tthheeiirr  oowwnn  uummppiirriinngg..  

  

((dd))  AA  jjuunniioorr  uummppiirree  mmaayy  nnoott  uummppiirree  dduurriinngg  aa  sseeaassoonn  uunnlleessss  sshhee//hhee  hhaass  hheerr//hhiiss  

ttwweellfftthh  bbiirrtthhddaayy  bbeeffoorree  11
sstt
  JJuunnee  ooff  tthhaatt  yyeeaarr..  
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((ee))  AAllll  uummppiirreess  ((ppllaayyeerrss  aanndd  nnoonn--ppllaayyeerrss))  mmuusstt  hhaavvee  aapppprroovvaall  ((cclleeaarraannccee))  ffrroomm  

tthhee  CC..DD..NN..AA..  UUmmppiirreess  CCoonnvveennoorrss..    BBeeffoorree  aa  cclleeaarraannccee  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd,,  tthhee  

uummppiirree  mmuusstt  ddeemmoonnssttrraattee  ttoo  tthhee  CC..DD..NN..AA..  UUmmppiirreess  CCoonnvveennoorrss  tthhaatt  tthhee  

uummppiirree  hhaass  aa  ccuurrrreenntt  tthheeoorryy  ppaassss,,  aaccccrreeddiittaattiioonn  aanndd  tthhaatt  sshhee//hhee  iiss  ccaappaabbllee  

ooff  uummppiirriinngg  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  ggaammee  ffoorr  wwhhiicchh  aa  cclleeaarraannccee  iiss  ssoouugghhtt..    TThhee  

CCoonnvveennoorrss  mmaayy  ggrraanntt  aann  aauuttoommaattiicc  cclleeaarraannccee  ttoo  uummppiirreess  wwhhoo  mmeeeett  tthhee  

ccrriitteerriiaa  sseett  ddoowwnn  iinn  tthhee  CCoonnvveennoorrss  MMaannuuaall..    AA  ffiinnee  ooff  $$1100  wwiillll  aappppllyy  ffoorr  eeaacchh  

ooccccaassiioonn  oonn  wwhhiicchh  aann  uummppiirree  wwiitthhoouutt  aa  cclleeaarraannccee  ooffffiiccaatteess  aatt  aa  ggaammee..    TThhiiss  

ffiinnee  wwiillll  bbee  aapppplliieedd  ttoo  tthhaatt  CClluubb  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  uummppiirree  ooffffiicciiaatteedd..  

  

((ff))  UUmmppiirreess  ccaannnnoott  bbee  cchhaannggeedd  dduurriinngg  aa  mmaattcchh  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  

CC..DD..NN..AA..  CCoonnvveennoorr..  

  

((gg))  UUmmppiirreess  mmuusstt  cchheecckk  ggooaall  ssccoorree  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  qquuaarrtteerr..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  

tthhee  ggaammee,,  uummppiirreess  mmuusstt  pprriinntt  aanndd  ssiiggnn  tthheeiirr  nnaammeess  aanndd  eenntteerr  tthheeiirr  CC..DD..NN..AA..  

rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerrss  oonn  ssccoorree  sshheeeett..      

  

((hh))  IIff  ddiissssaattiissffaaccttiioonn  iiss  ffeelltt  wwiitthh  tthhee  uummppiirriinngg  ooff  aa  ggaammee,,  aa  tteeaamm  rreepprreesseennttaattiivvee  

sshhoouulldd  rreeppoorrtt  ttoo  UUmmppiirreess  CCoonnttrrooll..  

  

((ii))  UUmmppiirreess  mmuusstt  wweeaarr  eeiitthheerr  CClluubb  uunniiffoorrmm,,  rreepprreesseennttaattiivvee  uunniiffoorrmm,,  oorr  ccllootthheess  

pprreeddoommiinnaannttllyy  wwhhiittee  oorr  ccrreeaamm  iinn  ccoolloouurr,,  aanndd  ssuuiittaabbllee  ffoooottwweeaarr  mmuusstt  bbee  

wwoorrnn..  

  

((jj))  AAnn  uummppiirree  iiss  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssttoopp  aa  mmaattcchh  aanndd  aawwaarrdd  ppeennaallttiieess  ttoo  tthhee  ooppppoossiinngg  

tteeaamm  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  ccoonnttiinnuueedd  aabbuussiivvee  rreemmaarrkkss  oorr  uunndduullyy  lloouudd  ccrriittiicciissmmss  ooff  

hheerr//hhiiss  uummppiirriinngg  ffrroomm  aa  tteeaamm  oorr  iittss  ssppeeccttaattoorrss..  

  

((kk))  UUmmppiirreess  sshhoouulldd  nnoottee  oonn  tthhee  ssccoorree  sshheeeett  iiff  aa  ppllaayyeerr  iiss  sseenntt  ooffff  ffoorr  tthhee  

rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  ggaammee..    

  
1155..  AAggee  GGrroouuppss  

  

((aa))  TThhee  ccoommppeettiittiioonn  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaggee  ggrroouuppss::  

  NNeettttaa  NNeettbbaallll  --  55--99  yyeeaarrss  

  JJuunniioorr  ggrraaddeess  --  1100--1155  yyeeaarrss  

  GGrraadduuaattee  ggrraaddeess  --  1144--2200  yyeeaarrss  

  SSeenniioorrss    --  1144  yyeeaarrss  aanndd  oovveerr  

((bb))  AAddddiittiioonnaall  aaggee  ccoommppeettiittiioonnss  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd..  

  

((cc))  AA  ppllaayyeerr''ss  aaggee  oonn  tthhee  3311sstt  DDeecceemmbbeerr  iinn  ccuurrrreenntt  yyeeaarr  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  hheerr//hhiiss  

aaggee  ggrroouupp..  
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1166..      GGrraaddiinngg  

  

((aa))  WWhheenn  CClluubbss  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  oonnee  tteeaamm  iinn  tthhee  ssaammee  aaggee  ggrroouupp,,  tthheeyy  sshhoouulldd  

ggrraaddee  tthheeiirr  tteeaammss  aanndd  nnuummbbeerr  tthheemm  iinn  oorrddeerr  ooff  ssttaannddaarrdd..    AAllll  tteeaammss  aarree  ttoo  

bbee  nnuummbbeerreedd,,  ii..ee..  NNoo..  11,,  ddoowwnn  ttoo  jjuunniioorrss..  

  

((bb))  IIff  aa  pprreemmiieerrsshhiipp  tteeaamm  ccoonnttaaiinniinngg  ffiivvee  ((55))  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ppllaayyeerrss  rree--

rreeggiisstteerrss  iinn  tthhee  ssaammee  ccoommppeettiittiioonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr,,  tthheenn  tthhaatt  tteeaamm  sshhaallll  bbee  

aauuttoommaattiiccaallllyy  ggrraaddeedd  iinnttoo  aa  hhiigghheerr  ggrraaddee..      

  

((cc))  TThhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  ggrraaddee  tteeaammss  wwiitthh  llaarrggee  wwiinnnniinngg  mmaarrggiinnss  ttoo  

aa  hhiigghheerr  ggrraaddee  ttoo  pprroovviiddee  aa  mmoorree  bbaallaanncceedd  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  tteeaammss..    

  

((dd))  CClluubbss  wwiillll  bbee  aaddvviisseedd  bbyy  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  

aafftteerr  ggrraaddiinngg  aass  ttoo  tthhee  ggrraaddee  iinn  wwhhiicchh  tthheeiirr  tteeaammss  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaacceedd..  

  

((ee))  FFoolllloowwiinngg  llaattee  rreeggiissttrraattiioonn  ddaayy,,  aa  sseevveenn  ((77))  ddaayy  aappppeeaall  ppeerriioodd  wwiillll  aappppllyy  

dduurriinngg  wwhhiicchh  tteeaammss  mmaayy  bbee  rree--ggrraaddeedd..    NNoo  rree--ggrraaddiinngg  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

aafftteerr  tthhee  aappppeeaall  ttiimmee  hhaass  llaappsseedd..    TThhiiss  BByy--LLaaww  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tteeaammss  ooff  1111  

yyeeaarrss  ooff  aaggee  aanndd  oovveerr..  

  

((ff))  RReepprreesseennttaattiivvee  tteeaammss,,  iiff  eenntteerreedd  iinn  ccoommppeettiittiioonn,,  mmaayy  bbee  ggrraaddeedd  oouuttssiiddee  

nnoorrmmaall  ggrraaddiinngg  rruulleess..  

  
1177..    CCoommmmeenncceemmeenntt  ooff  CCoommppeettiittiioonn  MMaattcchheess  

  

((aa))  AAllll  ggaammeess  mmuusstt  ccoommmmeennccee  oonn  ttiimmee  iiff  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  ((55))  ppllaayyeerrss  aarree  aabbllee  ttoo  

ttaakkee  tthhee  ccoouurrtt..    OOnnllyy  NNeettttaa  aanndd  jjuunniioorr  tteeaammss  1122  yyeeaarrss  aanndd  uunnddeerr  aarree  

ppeerrmmiitttteedd  ttoo  uussee  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  ffiivvee  ((55))  mmiinnuutteess  ttoo  oobbttaaiinn  aann  uummppiirree,,  

ootthheerrwwiissee  aa  ffoorrffeeiitt  mmaayy  bbee  ccllaaiimmeedd  bbyy  tthhee  ooppppoossiinngg  tteeaamm..    IInn  aallll  ootthheerr  

ggrraaddeess  ooff  1133  yyeeaarrss  aanndd  oovveerr,,  aa  ppllaayyeerr  ffrroomm  tthhee  tteeaamm  mmuusstt  uummppiirree  tthhee  ggaammee  

iiff  tthhee  aallllooccaatteedd  uummppiirree  iiss  aabbsseenntt..      TThhee  ppllaayyeerr  wwhhoo  uummppiirreess  tthhee  ggaammee  mmaayy  

nnoott  bbee  rreeppllaacceedd  bbyy  aannootthheerr  ppllaayyeerr  aanndd  ttaakkee  tthhee  ccoouurrtt..  

  

((bb))  AAllll  mmaattcchheess  sshhaallll  ffiinniisshh  iinn  ttiimmee  ttoo  ppeerrmmiitt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmaattcchh  ttoo  ccoommmmeennccee  

aatt  ssppeecciiffiieedd  ttiimmee,,  eevveenn  iiff,,  tthhrroouugghh  ssttaarrttiinngg  llaattee  oorr  iinnjjuurryy  ooccccuurrrriinngg,,  tthhee  mmaattcchh  

ddooeess  nnoott  rruunn  ttoo  ffuullll  ttiimmee..      TThheerree  iiss  nnoo  ttiimmee  aaddddeedd  ttoo  lleennggtthh  ooff  ggaammee  ffoorr  

iinnjjuurryy..  

  
1188..      DDuurraattiioonn  ooff  PPllaayy  

  

  GGaammee  ccoommmmeenncceess  --  

1155  mmiinnuutteess  ppllaayy  ......  33  mmiinnuutteess  bbrreeaakk  

  1155  mmiinnuutteess  ppllaayy  ......  55  mmiinnuutteess  bbrreeaakk  ((hhaallff  ttiimmee))  

  1155  mmiinnuutteess  ppllaayy  ......  33  mmiinnuutteess  bbrreeaakk  

  1155  mmiinnuutteess  ppllaayy  ......  ffuullll  ttiimmee  ((11  hhrr..  1111  mmiinnss..))  
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1199..      PPooiinnttss  

  

  CCoommppeettiittiioonn  ppooiinnttss  aarree  aawwaarrddeedd  aass  ffoolllloowwss::  

  

    WWiinn    ......    44  ppooiinnttss  

    DDrraaww    ......    22  ppooiinnttss  

    LLoossss    ......    11  ppooiinntt  

    BByyee    ......    00  

    FFoorrffeeiitt    ......    00  

  

LLoossss  ooff  ppooiinnttss  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd  bbyy  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  iinn  PPooiinnttss  

BBooookk,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  eeaacchh  wweeeekk  bbyy  aa  CClluubb  EExxeeccuuttiivvee..  

  

  
2200..    PPoossiittiioonn  iinn  SSeemmii--FFiinnaallss  

  

((aa))  IIff  tthheerree  iiss  aa  ddrraaww  oonn  ppooiinnttss  aanndd  aannyy  ppoossiittiioonn  hhaass  ttoo  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  ggooaall  

ccoouunntt,,  tthhiiss  sshhaallll  bbee  ccaallccuullaatteedd  oonn  aa  ppeerrcceennttaaggee  bbaassiiss  ooff  ggooaallss  ffoorr,,  oovveerr  ggooaallss  

aaggaaiinnsstt,,  ddiivviiddeedd  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ggaammeess  ppllaayyeedd..  

  

EEXXAAMMPPLLEE::  ggooaallss  ffoorr    ddiivviiddeedd  bbyy  nnuummbbeerr  ooff  

ggooaallss  aaggaaiinnsstt    ggaammeess  aaccttuuaallllyy  ppllaayyeedd  

  

TThhee  tteeaamm  oobbttaaiinniinngg  tthhee  hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  ttaakkeess  tthhee  hhiigghheerr  ppoossiittiioonn..  

  

((bb))  IIff  aa  ggooaall  ccoouunntt  ccaannnnoott  ddeetteerrmmiinnee  ppllaacciinnggss  iinn  ppoossiittiioonnss  ttwwoo  aanndd  tthhrreeee  aanndd//oorr  

ffoouurr  aanndd  ffiivvee,,  tthheenn  aa  ppllaayy  ooffff  sshhaallll  ttaakkee  ppllaaccee..  

  

((cc))  TTeeaammss  oonn  mmiinnuuss  ppooiinnttss,,  oorr  uunnffiinnaanncciiaall  tteeaammss,,  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy  iinn  tthhee  

sseemmii--ffiinnaallss,,  ffiinnaallss  oorr  ggrraanndd  ffiinnaallss..  

  

  

2211..      FFiinnaallss  ––  MMeetthhoodd  ooff  PPllaayy  

  

((aa))  SSeemmii--ffiinnaallss::  

11  ppllaayyss  22  ((wwiinnnneerr  ggooeess  ttoo  ggrraanndd  ffiinnaallss))  

((lloosseerr  ppllaayyss  wwiinnnneerr  ooff  33  vv  44  iinn  ffiinnaallss))  

  

33  ppllaayyss  44  

  

IIff  tthhee  ssccoorree  iiss  eevveenn  aatt  ffuullll  ttiimmee,,  tteeaammss  aarree  ttoo  cchhaannggee  eennddss  aanndd  ppllaayy  aann  eexxttrraa  

ffiivvee  ((55))  mmiinnuutteess  eeaacchh  wwaayy..    TThheenn,,  iiff  ssttiillll  aa  ddrraaww,,  ppllaayy  ccoonnttiinnuueess  ffrroomm  aa  cceennttrree  

ppaassss  wwiitthhoouutt  cchhaannggiinngg  eennddss..    TThhee  ffiirrsstt  tteeaamm  ttoo  ssccoorree  aa  ggooaall  iiss  tthhee  wwiinnnneerr..  
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((bb))  FFiinnaallss::  

LLoosseerr  ooff  11  vv  22  ppllaayyss  wwiinnnneerr  ooff  33  vv  44  

  

IIff  tthhee  ssccoorree  iiss  eevveenn  aatt  ffuullll  ttiimmee,,  tteeaammss  aarree  ttoo  cchhaannggee  eennddss  aanndd  ppllaayy  aann  eexxttrraa  

ffiivvee  ((55))  mmiinnuutteess  eeaacchh  wwaayy..    TThheenn,,  iiff  ssttiillll  aa  ddrraaww,,  ppllaayy  ccoonnttiinnuueess  ffrroomm  aa  cceennttrree  

ppaassss  wwiitthhoouutt  cchhaannggiinngg  eennddss..    TThhee  ffiirrsstt  tteeaamm  ttoo  ssccoorree  aa  ggooaall  iiss  tthhee  wwiinnnneerr..  

  

((cc))  GGrraanndd  FFiinnaallss::  

      WWiinnnneerr  ooff  11  vv  22  ffrroomm  sseemmii--ffiinnaallss  ppllaayyss  wwiinnnneerr  ooff  ffiinnaallss  

  

  IIff  tthhee  ssccoorree  iiss  eevveenn  aatt  ffuullll  ttiimmee,,  tteeaammss  aarree  ddeeccllaarreedd  eeqquuaall  wwiinnnneerrss..  

  

((dd))  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rriigghhtt  ooff  cchhaalllleennggee..  

  

  
2222..      CCaalllliinngg  ooffff  GGaammee  

  

IIff  aa  mmaattcchh  iiss  ccaalllleedd  ooffff  bbeeffoorree  hhaallff  ttiimmee,,  tthheenn  nnoo  rreessuulltt  iiss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd..    IIff  aa  

mmaattcchh  iiss  ccaalllleedd  ooffff  aafftteerr  hhaallff  ttiimmee,,  tthheenn  tthhee  ssccoorree  aass  ppeerr  tthhee  ooffffiicciiaall  ssccoorree  

sshheeeett  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  cceessssaattiioonn  ooff    ggaammee  iiss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd..  

  

  

2233..      CCllaaiimmiinngg  FFoorrffeeiittss  

  

((aa))  AA  ffoorrffeeiitt  mmaayy  bbee  ccllaaiimmeedd  iiff  ooppppoossiittiioonn  ccaannnnoott  ffiieelldd  tthhee  mmiinniimmuumm  tteeaamm  ooff  ffiivvee  

((55))  ppllaayyeerrss  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhaatt  tteeaamm  wwiitthhiinn  ffiivvee  ((55))  mmiinnuutteess  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  

ooff  ggaammee..  

  

((bb))  IIff  ooppppoossiinngg  tteeaamm  hhaass  ffiivvee  ((55))  ppllaayyeerrss  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhaatt  tteeaamm  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  ggaammee  aanndd  uummppiirree  iiss  pprreesseenntt,,  tthheenn  ppllaayy  mmuusstt  ccoommmmeennccee  

oonn  ttiimmee..    AA  ffoorrffeeiitt  mmaayy  bbee  ccllaaiimmeedd  iiff  tthhiiss  tteeaamm  rreeffuusseess  ttoo  ppllaayy..  

  

((cc))  TThhee  CCaappttaaiinn,,  aafftteerr  ccoonnssuullttiinngg  wwiitthh  tthhee  ccooaacchh  oorr  mmaannaaggeerr,,  sshhaallll  aaddvviissee  tthhee  

uummppiirreess  iiff  tthhee  tteeaamm  wwiisshheess  ttoo  ffoorrffeeiitt,,  tthheenn  tthhee  ggaammee  mmaayy  cceeaassee..    TThhee  

uummppiirreess  aanndd  ccaappttaaiinn  mmuusstt  ssiiggnn  ssccoorreesshheeeett  ttoo  ccllaaiimm  ffoorrffeeiitt..  

  

((dd))  TTeeaammss  ccllaaiimmiinngg  ffoorrffeeiittss  sshhoouulldd  ccoommpplleettee  aanndd  ssiiggnn  ssccoorreesshheeeettss  aass  uussuuaall..    

FFiivvee  ((55))  nnaammeess  ooff  rreeggiisstteerreedd  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  oonnllyy  aarree  rreeqquuiirreedd..  

  

((ee))  TTeeaammss  wwhhiicchh  ffoorrffeeiitt  mmoorree  tthhaann  oonnee  ggaammee  mmaayy  bbee  ffiinneedd  $$1100  ffoorr  eeaacchh  

ssuubbsseeqquueenntt  ffoorrffeeiitt..  

  

((ff))  TTeeaammss  wwhhiicchh  ffoorrffeeiitt  dduurriinngg  tthhee  ffiinnaallss  sseerriieess  mmaayy  bbee  ffiinneedd  $$220000  ppeerr  ffoorrffeeiitt  

pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr  tthhaatt,,  sshhoouulldd  aa  tteeaamm  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ffiieelldd  aa  ffuullll  ssiiddee  dduuee  ttoo  

eexxtteennuuaattiinngg  cciirrccuummssttaanncceess  oorr  iillllnneessss  vveerriiffiieedd  bbyy  aa  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr’’ss  

cceerrttiiffiiccaattee,,  ssuucchh  ffiinnee  mmaayy  bbee  wwaaiivveedd..  
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((gg))  TTeeaammss  wwhhiicchh  ffoorrffeeiitt  iinn  tthhee  llaasstt  ffoouurr  ggaammeess  ooff  ccoommppeettiittiioonn  ((wwiitthhoouutt  

jjuussttiiffiiccaattiioonn  aanndd  wwiitthhoouutt  aatt  lleeaasstt  2244  hhoouurrss  pprriioorr  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  

SSeeccrreettaarryy))  mmaayy  bbee  ffiinneedd  $$5500  ppeerr  ffoorrffeeiitt  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr  tthhaatt,,  sshhoouulldd  aa  

tteeaamm  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ffiieelldd  aa  ffuullll  ssiiddee  dduuee  ttoo  iillllnneessss  vveerriiffiieedd  bbyy  aa  mmeeddiiccaall  

pprraaccttiittiioonneerr''ss  cceerrttiiffiiccaattee,,  ssuucchh  ffiinnee  mmaayy  bbee  wwaaiivveedd..  

  

((hh))  TTeeaammss  wwhhiicchh  ffoorrffeeiitt  tthhrreeee  ((33))  ccoonnsseeccuuttiivvee  ggaammeess  ((wwiitthhoouutt  jjuussttiiffiiccaattiioonn))  wwiillll  

bbee  iinneelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy  iinn  sseemmii--ffiinnaallss,,  eettcc..  

  
2244..      SSccoorriinngg  aanndd  TTiimmeekkeeeeppiinngg  

  

((aa))  EEaacchh  tteeaamm  mmuusstt  ssuuppppllyy  aa  rreessppoonnssiibbllee  ssccoorreerr  ffoorr  iittss  mmaattcchh..  

  

((bb))  SSccoorreerrss  sshhoouulldd  ssttaanndd  ttooggeetthheerr  nneeaarr  tthhee  cceennttrree  ooff  tthhee  ccoouurrtt  aanndd  jjooiinnttllyy  ccaarrrryy  

oouutt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ssccoorriinngg..  

  

((cc))  SSccoorreerrss  mmuusstt  ssiiggnn  ssccoorreesshheeeett  iinn  ppllaaccee  pprroovviiddeedd..    

  

((dd))  SSccoorreesshheeeettss  mmuusstt  bbee  ffiilllleedd  iinn  wwiitthh  bbllaacckk  oorr  bblluuee  bbiirroo  ppeenn..  

  

((ee))  RReesseerrvveess  mmuusstt  nnoott  ssiiggnn  tthhee  ssccoorreesshheeeett  uunnlleessss  tthheeyy  ppllaayy..  

  

((ff))  OOnnllyy  ssccoorreess  rreeccoorrddeedd  oonn  tthhee  ooffffiicciiaall  ssccoorreesshheeeett  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  

CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee..  

  

((gg))  OOnnccee  aa  ssccoorreesshheeeett  iiss  ssiiggnneedd  bbyy  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  eeaacchh  tteeaamm  aanndd  tthhee  

ooffffiicciiaattiinngg  uummppiirreess,,  nnoo  ddiissccuussssiioonn  wwiillll  bbee  eenntteerreedd  iinnttoo..    

  

((hh))  CCooaacchheess  aanndd  UUmmppiirreess  mmuusstt  pprriinntt  aanndd  ssiiggnn  tthheeiirr  nnaammeess  aanndd  eenntteerr  tthheeiirr  

CC..DD..NN..AA..  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerrss  oonn  ssccoorree  sshheeeett..    IInnddiivviidduuaallss  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthhiiss  rruullee  wwiillll  iinnccuurr  aa  ffiinnee  ooff  $$55..      

  

((ii))  AAllll  ppllaayyeerrss  mmuusstt  ssiiggnn  ssccoorreesshheeeett  wwiitthh  ssaammee  ssiiggnnaattuurree  aass  tthhaatt  wwhhiicchh  

aappppeeaarrss  oonn  tteeaamm  ssiiggnnaattuurree  sshheeeett..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  NNeettttaa  tteeaammss,,  ccooaacchheess  

mmaayy  ssiiggnn  tthheeiirr  nnaammee  aaccrroossss  tthhee  tteeaamm  ssppaaccee  oonn  ffrroonntt  ooff  ssccoorreesshheeeett..    

MMaannaaggeerrss  oorr  CCooaacchheess  mmuusstt  pprriinntt  ppllaayyeerrss''  ffuullll  nnaammeess  oonn  ssccoorreesshheeeettss..    AA  

ffiinnee  ooff  $$55  wwiillll  bbee  iimmppoosseedd  ffoorr  ffaaiilluurree  ttoo  ffuullffiill  tthhiiss  oobblliiggaattiioonn..  

  

((jj))  AAllll  ppllaayyeerrss  mmuusstt  ssiiggnn  tthheeiirr  oowwnn  nnaammee  oonn  ssccoorreesshheeeett  bbeeffoorree  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonn  

ccoouurrtt..    IIff  aa  ppllaayyeerr  hhaass  nnoott  ssiiggnneedd  tthhee  ssccoorreesshheeeett  aanndd  ppllaayy  hhaass  

ccoommmmeenncceedd,,  sshhee//hhee  mmuusstt  ffiirrsstt  ssiiggnn  tthhee  ssccoorreesshheeeett  tthheenn  ttaakkee  tthhee  ccoouurrtt  aass  

aa  llaattee  ppllaayyeerr..    UUmmppiirreess  mmuusstt  cchheecckk  ttoo  sseeee  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppllaayyeerrss  oonn  

tthhee  ccoouurrtt  cchheecckkss  wwiitthh  tthhee  nnuummbbeerr  oonn  tthhee  ssccoorreesshheeeett..  

  

((kk))  AA  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  wwiinnnniinngg  tteeaamm  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreettuurrnniinngg  tthhee  

ssccoorreesshheeeett  ttoo  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  iimmmmeeddiiaatteellyy  uuppoonn  ccoonncclluussiioonn  ooff  

tthhee  mmaattcchh..  
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((ll))  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddrraawwnn  mmaattcchh,,  BBOOTTHH  tteeaammss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreettuurrnniinngg  

tthhee  ssccoorreesshheeeett..  

  

((mm))  AA  tteeaamm  rreecceeiivviinngg  aa  wwiinn  bbyy  ffoorrffeeiitt  sshhaallll  ccoommpplleettee,,  ssiiggnn  aanndd  rreettuurrnn  tthhee  

ssccoorreesshheeeett..    ((FFIIVVEE  ((55))  nnaammeess  ooff  rreeggiisstteerreedd  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  rreeqquuiirreedd..))    

BBootthh  uummppiirreess  aanndd  ccaappttaaiinn  ooff  tteeaamm  ccllaaiimmiinngg  ffoorrffeeiitt  mmuusstt  aallssoo  ssiiggnn  

ssccoorreesshheeeett..  

  

((nn))  TToo  aassssiisstt  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  wwiitthh  cchheecckkiinngg  ssccoorreesshheeeettss,,  wwhheenn  

ppllaayyiinngg  aa  ppllaayyeerr  uupp  ffrroomm  aa  lloowweerr  ggrraaddee,,  tthhiiss  mmuusstt  bbee  nnootteedd  oonn  ssccoorreesshheeeett  

bbeessiiddee  hheerr//hhiiss  nnaammee..    FFaaiilluurree  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhiiss  rruullee  wwiillll  iinnccuurr  aa  ffiinnee  ooff  $$55..  

  

((oo))  SSccoorreebbooaarrddss  mmuusstt  bbee  rreettuurrnneedd  wwiitthh  tthhee  ffiinnaall  ssccoorreesshheeeett  ooff  tthhee  ddaayy  ttoo  tthhee  

CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee..  

  

((pp))  AAllll  ggaammeess  sshhaallll  bbee  cceennttrraallllyy  ttiimmeedd..  

  

  

2255..    PPllaayyiinngg  RReegguullaattiioonnss  

  

((aa))  PPllaayyeerrss  mmuusstt  bbee  rreeggiisstteerreedd  aass  ppeerr  PPaarraa..  1122..  

  

((bb))  IIddeennttttiiffiiccaattiioonn  ppaattcchheess  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  bbyy  aallll  ppllaayyeerrss..  

  

((cc))  WWhheenn  aa  CClluubb  iiss  ffiieellddiinngg  mmoorree  tthhaann  oonnee  tteeaamm  iinn  aannyy  oonnee  ggrraaddee,,  ppllaayyeerrss  mmaayy  

nnoott  iinntteerrcchhaannggee  iinn  tthhaatt  ssaammee  ggrraaddee..  

  

((dd))  AA  ppllaayyeerr  jjooiinniinngg  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  aafftteerr  ggrraaddiinngg  mmaayy  nnoott  ppllaayy  iinn  aa  ggrraaddee  lloowweerr  

tthhaann  tthhee  ggrraaddee  ppllaayyeedd  iinn  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  uunnlleessss  ppeerrmmiissssiioonn  hhaass  bbeeeenn  

oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee..  

  

((ee))  AA  pprreeggnnaanntt  ppllaayyeerr//uummppiirree  sshhoouulldd  sshhee  cchhoooossee  ttoo  ppllaayy  oorr  uummppiirree,,  mmuusstt  aaddvviissee  

tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  ooff  hheerr  ccoonnddiittiioonn  aanndd  pprroovviiddee  tthhee  CC..DD..NN..AA..  wwiitthh  aa  

ddooccttoorr''ss  cceerrttiiffiiccaattee  vveerriiffyyiinngg  tthhee  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  tthhaatt  sshhee  iiss  ffiitt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  

tthhee  ccoommppeettiittiioonn..    SShhee  sshhoouulldd  aallssoo  eennssuurree  tthhaatt  sshhee  iiss  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  

aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ssppoorrttss  iinnjjuurryy  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  ccuurrrreennttllyy  hheelldd  bbyy  tthhee  

CC..DD..NN..AA..,,  wwhhiicchh  mmaayy  pprreecclluuddee  hheerr  ffrroomm  mmaakkiinngg  aa  ccllaaiimm..    TThhee  CCoommppeettiittiioonn  

SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  aaddvviissee  tthhee  UUmmppiirreess  CCoo--oorrddiinnaattoorr  ooff  aannyy  uummppiirree  aaffffeecctteedd  bbyy  

tthhiiss  BByy--LLaaww..  

  

((ff))  AA  ppllaayyeerr  mmuusstt  ppllaayy  tthhrreeee  ggaammeess  iinn  tthhee  oonnee  tteeaamm  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy  iinn  tthhee  

sseemmii--ffiinnaallss,,  ffiinnaallss  aanndd  ggrraanndd  ffiinnaallss  aanndd  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  aa  CC..DD..NN..AA..  ttrroopphhyy  

  

((gg))  AAnnyy  ppllaayyeerr  ppllaayyiinngg  uunnddeerr  aannootthheerr  ppllaayyeerr’’ss  nnaammee  aanndd//oorr  ssiiggnnaattuurree  mmuusstt  

aappppeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee..  
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((hh))  BBoorrrroowwiinngg  PPllaayyeerrss::  

  

ii..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  lliimmiittaattiioonnss  tthhaatt  tthheessee  BByy--LLaawwss  ootthheerrwwiissee  iimmppoossee,,  aa  

ppllaayyeerr  mmaayy  ppllaayy  iinn  nnoo  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  ggaammeess  oonn  aannyy  ddaayy,,  iinn  aannyy  

ddaayy  oorr  nniigghhtt  ccoommppeettiittiioonn,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  hhiigghheerr  ggrraaddee  tteeaamm  iinn  

wwhhiicchh  sshhee//hhee  ppllaayyss  hhaass  lleessss  tthhaann  sseevveenn  ((77))  rreeggiisstteerreedd  ppllaayyeerrss  

aavvaaiillaabbllee..  

  

iiii..  PPllaayyeerrss  ooff  1144  yyeeaarrss  aanndd  oovveerr  mmaayy  ppllaayy  uupp  iinn  aa  sseenniioorr  tteeaamm..    CClluubbss  

sshhoouulldd  cchheecckk  wwiitthh  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  aass  ttoo  tthhee  ggrraaddee  iinn  wwhhiicchh  

tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ppllaayyeerr  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  ppllaayy..  

  

iiiiii..  AA  GGrraadduuaattee  AA  ppllaayyeerr  mmaayy  ppllaayy  uupp  iinn  sseenniioorr  ccoommppeettiittiioonn  iinn  aa  ggrraaddee  nnoo  

lloowweerr  tthhaann  DDiivviissiioonn  44..  

  

iivv..  AA  GGrraadduuaattee  BB  ppllaayyeerr  mmaayy  ppllaayy  uupp  iinn  sseenniioorr  ccoommppeettiittiioonn  iinn  aa  ggrraaddee  nnoo  

lloowweerr  tthhaann  DDiivviissiioonn  66..  

  

vv..  PPllaayyeerrss  iinn  CC  ggrraaddee  oorr  lloowweerr  ggrraaddee  GGrraadduuaattee  tteeaammss  mmaayy  ppllaayy  uupp  iinn  

sseenniioorr  ccoommppeettiittiioonn  iinn  aa  ggrraaddee  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  

CCoommmmiitttteeee  ffrroomm  yyeeaarr  ttoo  yyeeaarr..  

  

vvii..  AA  NNeettttaa  ppllaayyeerr  mmaayy  oonnllyy  ppllaayy  uupp  iinn  oonnee  aaggee  ggrroouupp  hhiigghheerr  tthhaann  hheerr//hhiiss  

oowwnn..  

  

((ii))  NNoo  ppllaayyeerr  sshhaallll  ppllaayy  iinn  aa  lloowweerr  ggrraaddee  tthhaann  tthhaatt  iinn  wwhhiicchh  sshhee//hhee  iiss  rreeggiisstteerreedd,,  
eexxcceepptt  ffoorr  jjuunniioorr  ppllaayyeerrss  uupp  ttoo  1122  yyeeaarrss  ooff  aaggee  wwhhoo  mmaayy  ppllaayy  oonnccee  oonnllyy  iinn  

aann  oollddeerr  aaggee  ggrroouupp  iinn  oonnee  ggrraaddee  lloowweerr  tthhaann  tthheeiirr  rreeggiisstteerreedd  ggrraaddee..    1133--1144  

yyeeaarr  oolldd  ppllaayyeerrss  mmaayy  oonnllyy  ppllaayy  iinn  aann  oollddeerr  aaggee  ggrroouupp  iinn  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ggrraaddee  

oorr  hhiigghheerr..    TThhiiss  rruullee  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  rreepprreesseennttaattiivvee  ppllaayyeerrss..  

  

((jj))  AA  ppllaayyeerr  ffrroomm  aa  lloowweerr  ggrraaddee  mmaayy  ppllaayy  iinn  aa  hhiigghheerr  ggrraaddee  pprroovviiddeedd  tthheerree  iiss  aa  
vvaaccaannccyy  iinn  tthhaatt  tteeaamm..    HHOOWWEEVVEERR,,  hhaavviinngg  ppllaayyeedd  TTHHRREEEE  ggaammeess  iinn  AANNYY  

hhiigghheerr  ggrraaddee,,  sshhee//hhee  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppllaayyeerr  ooff  tthhee  hhiigghheesstt  ggrraaddee  tteeaamm  

iinn  wwhhiicchh  sshhee//hhee  llaasstt  ppllaayyeedd..    TToo  ccoommpplleettee  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  iinn  tthhee  hhiigghheerr  

ggrraaddee  tteeaamm,,  tthhee  ppllaayyeerr  mmuusstt  ssiiggnn  tthhee  ssiiggnnaattuurree  sshheeeett  ooff  tthhee  tteeaamm  ttoo  wwhhiicchh  

sshhee//hhee  hhaass  bbeeeenn  pprroommootteedd..    AA  lloossss  ooff  ffoouurr  ((44))  ppooiinnttss    aapppplliieess  eeaacchh  ttiimmee  ffoorr  

ffaaiilluurree  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt..      

  

((kk))  AA  CClluubb  mmaayy  nnoommiinnaattee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  CCoommppeettiittiioonn  CCoommmmiitttteeee  tthhaatt,,  pprroovviiddeedd  

tthheerree  iiss  aa  vvaaccaannccyy  iinn  tthhaatt  tteeaamm,,  aa  ppllaayyeerr  wwhhoo  ccoommeess  ffrroomm  aa  lloowweerr  ggrraaddee  

bbeeccoommee  aa  ppeerrmmaanneenntt  mmeemmbbeerr  ooff  aa  tteeaamm  iinn  aa  hhiigghheerr  ggrraaddee  aafftteerr  ppllaayyiinngg  oonnee  

ccoommppeettiittiioonn  ggaammee  iinn  tthhaatt  hhiigghheerr  ggrraaddee..    TThhuuss  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  iinn  tthhee  lloowweerr  

tteeaamm  bbeeccoommeess  vvaaccaanntt  aauuttoommaattiiccaallllyy  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
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((ll))  PPHHYYSSIICCAALL  VVIIOOLLEENNCCEE  wwiillll  bbee  ppeennaalliisseedd  bbyy  aa  mmiinniimmuumm  $$5500  ffiinnee  aanndd  

aauuttoommaattiicc  ssuussppeennssiioonn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  

CCoommmmiitttteeee..    GGoooodd  bbeehhaavviioouurr  bboonnddss  mmaayy  aallssoo  bbee  iimmppoosseedd..    AAnnyy  ppllaayyeerr  sseenntt  

ffrroomm  tthhee  ccoouurrtt  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  ggaammee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aappppeeaarr  

bbeeffoorree  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee..    UUmmppiirreess  sshhoouulldd  nnoottee  oonn  tthhee  ssccoorree  sshheeeett  iiff  

aa  ppllaayyeerr  iiss  sseenntt  ooffff  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  ggaammee..  

  

((mm))  SSwweeaarriinngg  oorr  mmiissbbeehhaavviioouurr  mmaayy  iinnccuurr  ffiinneess..  


