Reglement Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal 2018
Competitiereglement
De Autoschade van Gils Zomeravondcompetitie is aangemeld bij de KNVB en de organisatie houdt
zich dan ook het recht voor om (ernstige) misdragingen en door de arbiters bestraft gemeen spel te
melden bij de tuchtcommissie van de KNVB en/of politie. Uiteraard hopen wij deze maatregelen niet
te hoeven nemen en er telkens een sportieve strijd om de overwinning plaats vindt.
- Deelnemende teams dienen vóór 20 mei 2018 een sponsornaam, spelerslijst met minimaal tien
(maximaal vijftien) spelers aan te leveren en het inschrijfgeld te hebben voldaan op bankrekening:
NL92 RABO 0136 917 100 t.n.v. V.V. “Steenbergen” o.v.v. je sponsornaam en/of de naam van de
aanvoerder/leider.
Een inschrijving is pas compleet wanneer:
1) er een volledig ingevuld inschrijfformulier is ingeleverd (alle verplichte velden ingevuld!):
Per mail naar het adres: zomeravondvoetbal@vvsteenbergen.nl
Hardcopy in de kantine van V.V. “Steenbergen” (Seringenlaan 1) of op het adres:
Doorvaart 14, 4651 WH te Steenbergen.
2) de betaling van het inschrijfgeld is binnengekomen op de bankrekening van V.V. “Steenbergen”

Deelname
-

-

-

-

-

Alleen spelers die op deze spelerslijst staan zijn speelgerechtigd voor dit team. Deze spelers
dienen voor 1 januari 2003 geboren te zijn. De organisatie heeft het recht dit voor elke
wedstrijd te controleren aan de hand van ID-kaart en/of rijbewijs.
Een deelnemer mag ‘invallen’ bij een ander team wanneer dit tenminste een dag
voorafgaand aan het duel is overeengekomen tussen de teamcaptain van het uiteindelijk
team waarin hij/zij uit gaat komen en de teamcaptain van de tegenstander. Dit dient
bevestigd te worden bij de organisatie.
Een deelnemer mag niet meedoen wanneer hij/zij bij de KNVB een langlopende schorsing
open heeft staan wegens wangedrag op of naast het veld. Dit geldt voor zowel veld- als
zaalvoetbal. De organisatie controleert dit voorafgaand aan de start van de competities.
Het is niet toegestaan om op de spelerslijst van twee of meer teams te staan. In dit geval is
deze speler voor geen enkel team speelgerechtigd tot nader bericht vanuit de organisatie.
Na de start van de competitie is het toegestaan om per team nog 2 nieuwe spelers op de
spelerslijst te plaatsen, mits men dan binnen het maximaal aantal in te schrijven spelers van
17 blijft en deze spelers niet op een andere spelerslijst staan. Deze spelers dienen uiterlijk
één dag voor de eerste wedstrijd waarin zij uit willen komen aangemeld te worden bij de
organisatie.
Wanneer blijkt dat een team een niet speelgerechtigde speler heeft opgesteld wordt de
uitslag van de betreffende wedstrijd omgezet in een 0-5 nederlaag voor dit team.
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Wedstrijdreglement
- Duels worden geleid door gecertificeerde arbiters van de KNVB en/of V.V. “Steenbergen”. Zij komen
voor hun eigen en jullie plezier in hun vrije tijd de wedstrijden in goede banen leiden, dus wij
verwachten een keurige omgang met en respect voor deze arbiters.
- De arbiter zorgt voor een wedstrijdbal, die hij mee krijgt van de organisatie. De teams dienen te
zorgen voor een reservebal om geen onnodige tijd te verliezen bij zoek raken van een bal.
- Een wedstrijd duurt tweemaal 25 minuten met daartussen circa 5 minuten rust. Tijdens deze rust
wisselen de teams ook van speelhelft.
- Alle spelers van een team dienen in dezelfde kleur(en) shirts te spelen, m.u.v. de doelman; deze
draagt een afwijkende kleur shirt. Het dragen van scheenbeschermers wordt geadviseerd.
- De vanuit de KNVB geldende regels zijn van toepassing, maar door de afwijkende veldafmetingen
zijn een aantal regels aangepast; deze vindt u hieronder:
1) Het team
Het team in het veld bestaat minimaal uit 4 veldspelers en 1 doelman en maximaal uit 6 veldspelers
en 1 doelman. Wanneer een team geen 5 spelers op de been kan brengen verliest dit team deze
wedstrijd reglementair met 5-0.
Het maximaal aantal wisselspelers is 8 (dit houdt in dat alle 15 spelers op de spelerslijst in dezelfde
wedstrijd in actie mogen komen) en doorlopend wisselen is toegestaan.
Een wisselspeler komt de plaats in op het veld en het moment waar(op) de te vervangen speler het
veld verlaat; het spel hoeft hiervoor niet per sé stil te liggen.
2) De doelman
De doelman mag overal op het veld gaan en staan waar hij wil. Hij mag de bal echter alleen in zijn
handen nemen in een fictief doelgebied. Dit loopt tot de zijlijn van het reguliere zestienmetergebied,
de breedte van het doelgebied wordt bepaald door de arbiter van dienst.
De doelman mag een achterbal via zijn handen in het spel brengen d.m.v. een boven- of
onderhandse worp of uitrollen.
Wanneer een doelman doelpoging onderschept/vangt en de bal in het spel blijft, mag hij deze
uitgooien/-rollen maar ook op de grond leggen en met zijn voeten terug in het spel brengen.
De doelman mag een terugspeelbal niet in zijn handen pakken.
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3) Sliding:
Een sliding om een bal binnen te houden of een pass te onderscheppen is toegestaan. Een sliding
met daarbij de tegenstander in de buurt is vanaf 2017 ook toegestaan (tackle), echter wordt
afgeraden. De arbiter is nog altijd in de mogelijkheid een onbesuisde, onbeheerste of anderszins
gevaarlijke sliding af te fluiten.

4) Spelhervattingen:
Bij een spelhervatting (aftrap, vrije trap, inworp of hoekschop) dient elke tegenstander minimaal 5
meter afstand te houden van de plaats waar de bal terug in het spel wordt gebracht.
Een bal die uitgaat over de zijlijn wordt opnieuw in het spel gebracht door de partij die de bal niet als
laatste geraakt heeft, middels een reguliere inworp vanuit de nek.
Een bal welke via de verdedigende partij over de achterlijn gaat wordt terug het spel ingebracht door
middel van een hoekschop, genomen in de hoek welke het dichtst gelegen is bij de plaats waar de bal
het veld uit gaat.
5) Buitenspel:
De buitenspelregel is niet van toepassing. Om die reden zijn er ook geen assistent-scheidsrechters
nodig.
6) Straffen:
Wanneer een team geen 5 spelers op de been kan brengen verliest dit team deze wedstrijd
reglementair met 5-0.
Wanneer een team 5 minuten na aanvang (van zowel de 1e als de 2e helft) niet op het veld is
verschenen, verliest dit team deze wedstrijd reglementair met 5-0.
Wanneer een team een niet-speelgerechtigde speler opstelt verliest het team deze wedstrijd
reglementair met 5-0. Dit kan ook achteraf nog bepaald worden door de organisatie.
De arbiter is gerechtigd om een tijdstraf van 5 of 10 minuten op te leggen of een definitieve
uitsluiting van een speler op te leggen n.a.v. onder andere: overtredingen, het negeren van het
verbod op slidings en commentaar op de leiding. Voor deze uitgesloten speler mag geen andere
speler in het veld komen.
De organisatie kan n.a.v. eigen waarneming, de rapportage van de arbiter een speler en/of team
uitsluiten van verdere deelname. Een voorval zal, indien noodzakelijk geacht, vervolgens
gerapporteerd worden aan de KNVB. Protesten tegen beslissingen van de arbiter of organisatie
kunnen slechts digitaal ingediend worden via het mailadres: zomeravondvoetbal@vvsteenbergen.nl

Mail:
zomeravondvoetbal@vvsteenbergen.nl
Website: http://vvsteenbergen.nl/autoschade-van-gils-zomeravondvoetbal/

