Reglement
Stichting Dames zaalvoetbalcompetitie Gilze & Rijen
Algemeen
1.

Er wordt gespeeld volgens het K.N.V.B. reglement met enkele aanpassingen door
het bestuur / scheidsrechters bepaald.

2.

Een team bestaat uit maximaal 9 speelsters. Een coach is niet verplicht.

3.

Elk team geeft voor 1 juli voorafgaande aan het competitie-seizoen de namen op van maximaal 18
speelsters. Hiervoor ontvangt men een standaard formulier.

4.

De leeftijdsgrens is 14 jaar.

5.

Elke speelster moet in het bezit zijn van een legitimatiekaart.

6.

Het bestuur geeft de legitimatiekaarten af. Deze blijven eigendom van het bestuur en moeten
aan het eind van elke competitie worden ingeleverd bij het bestuur. Bij verlies of schade wordt
de kaart tegen betaling vernieuwd.

7.

Een speelster is slechts gerechtigd voor één team uit te komen. Dit geldt ook voor teams binnen
een vereniging.

8.

Tijdens de competitie is het niet mogelijk speelsters, welke reeds op een spelerslijst van een
ander team staan over te nemen. Dit geldt ook voor teams binnen een vereniging.

9.

Opgave van nieuwe speelsters tijdens de competitie is toegestaan, mits het maximum van 18
speelsters niet wordt overschreden. De opgave dient digitaal te gebeuren via een mail aan
dameszaalvoetbalgilze@hotmail.com of via een app naar Lilian Kanters. De volgende gegevens
moeten worden aangeleverd:
- Naam
- Geboortedatum
- Pasfoto
- Naam van het team

10. De nieuwe speelster is pas speelgerechtigd op het moment dat het team in het bezit is van haar
legitimatiekaart.
11. De legitimatiekaarten worden voor aanvang van elke competitiewedstrijd gecontroleerd door de
scheidsrechter.
12. Wanneer een team in overtreding is met de regels 5-6-7-8-9-10 en 11 dan wordt de wedstrijd
waarin de overtreding heeft plaats gevonden met 3-0 verloren.
13. Indien het eindklassement (wedstrijdpunten) een gedeelde eerste plaats oplevert dan wordt er
een beslissingswedstrijd gespeeld. Voor de overige plaatsen geldt bij gelijk eindigen eerst het
doelsaldo en daarna het aantal gescoorde doelpunten. Wedstrijdpunten: Gewonnen wedstrijd =
3 punten Gelijkspel = 1 punten Verloren wedstrijd = 0 punten
14. Wanneer een speelster/coach/verzorger uit de zaal wordt gestuurd is zij/hij geschorst voor de
eerste twee volgende wedstrijden van hun team, ook wanneer deze in de volgende competitie
vallen.
15. Het is niet toegestaan om voor of tijdens competitiewedstrijden en toernooien alcohol houdende
dranken te nuttigen. Bij overtreding hiervan volgt uitsluiting.

Wedstrijdplanning
16. Een verzoek tot verzetten van een geplande wedstrijd kan worden ingediend bij het bestuur via
een mail aan dameszaalvoetbalgilze@hotmail.com of via een app naar Heidi van den Bemt. Een
dergelijk verzoek dient door het bestuur ontvangen te zijn minimaal twee weken voor de
geplande datum van de betreffende wedstrijd.
17. Indien een team niet voldoet aan de gestelde termijn van twee weken, kan een geplande
wedstrijd niet worden verzet. Besluit een team deze wedstrijd niet te spelen, dan verliest men
deze wedstrijd met 3-0 en krijgt het team een boete van € 40,-. Deze boete wordt gebruikt om het
nioet spelende team en de scheidsrechter te compenseren voor de niet gespeelde wedstrijd.
18. Wanneer een team niet op komt dagen voor een wedstrijd dan verliest men deze wedstrijd met
3-0, men krijgt twee punten in mindering en een boete van € 40,00.
19. Deze boete geldt eveneens voor een team dat een wedstrijd wil verzetten als deze wedstrijd om
wat voor reden dan ook niet kan worden verzet. In beide gevallen wordt de boete gebruikt om
het niet spelende team te vergoeden met € 25,00. Ook de scheidsrechter wordt gecompenseerd.
20. Een team dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn in de zaal. Voor
het team wat te laat is geldt een boete van € 7,-. De wedstrijd moet op het hele uur beginnen. De
scheidsrechter maakt een aantekening op het wedstrijdformulier.
21. Waar er géén competitiewedstrijd gespeeld kan worden verliest men met 3-0. Er mag eventueel
wel vriendschappelijk gevoetbald worden. In dat geval geldt er geen boeteregeling.
22. Bij slechte weersomstandigheden hanteren wij de norm dat als het openbaar vervoer rijdt ook de
wedstrijden gewoon doorgaan.

Overige bepalingen
23. Grof taalgebruik is niet toegestaan. De scheidsrechter zal hier scherp op letten en bij overtreding
met tijdstraffen corrigeren of bij herhaling straffen met wegsturen.
24. De grensrechter wordt geleverd door het thuis spelende team en moet 14 jaar of ouder zijn.
Indien het thuis spelende team uit 6 speelsters bestaat en er is geen grensrechter dan is het
verplicht dat één van de 6 speelsters grensrechter wordt. In de rust mag de grensrechter worden
gewisseld.
25. Indien een team uit 5 speelsters bestaat en er is geen grensrechter dan vervalt de grensrechter
regel. De boete op het niet aanwezig zijn van een grensrechter bedraagt € 12,00 per gebeurtenis.
26. Een keepster kan d.m.v. een handsbal buiten haar keepers gebied (doorgetrokken cirkel) nooit
een penalty veroorzaken. Bij een opzettelijke handsbal van de keepster buiten de cirkel volgt een
straftijd van 2 minuten en een directe vrije trap op de stippellijn of zo dicht mogelijk op de plaats
van de handsbal.
27. De scheidsrechter is tevens secretaris/tijdwaarnemer.
28. Bij wedstrijden tussen teams met op elkaar gelijkende tenues zal het thuis spelende team voor
een vervangend tenue zorgen of hesjes dragen. De scheidsrechter bepaalt wanneer een team in
vervangende tenues moet spelen. Ook het dragen van een aanvoerdersband per team is verplicht.

29. We gebruiken wedstrijdformulieren die verzorgd worden door het thuis spelende team. Dit team
is verantwoordelijk voor het volgende:
a. het voor aanvang van de wedstrijd volledig invullen van het wedstrijdformulier. Het is niet
mogelijk om tijdens de wedstrijd wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de spelerslijst.
b. het wedstrijdformulier correct invullen en door alle betrokkenen laten ondertekenen.
c. de wedstrijdformulieren worden direct na afloop van de wedstrijd meegegeven aan de
scheidsrechter.
30. Men speelt op eigen risico. Men kan het bestuur niet aansprakelijk stellen voor schade of
anderszins. Door inschrijving aan deze competitie verplichten de deelnemende teams zich dit
reglement te volgen.
31. Er worden tijdens de wedstrijden geen kinderen toegelaten in de zaal.
32. Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.
33. Promotie en degradatie regeling: de kampioen van poule B promoveert naar poule A de
kampioen van poule C promoveert naar poule B de laatste van poule A degradeert naar poule B
de laatste van poule B degradeert naar poule C
34. Het niet bijwonen van de jaarvergadering wordt bestraft met een boete van € 25,00.

Gilze, mei 2019

