Competitie reglement 40+ competitie in de regio West Brabant/Zeeland seizoen
2018/’19.
Doelstelling
De 40+ competitie wordt opgezet voor (oud) spelers die nog graag in competitie verband in de
“regio”een partijtje willen spelen. Deze spelers willen niet meer uitkomen in een competitie met
jeugdige spelers van 20 en 30 jaar, maar tegen leeftijdsgenoten waar tegen vroeger werd gespeeld.
Omdat deze spelers gezien hun leeftijd wat meer problemen krijgen met o.a. grotere afstanden op het
speelveld (conditie), wordt er met aangepaste spelregels gespeeld.
Hierbij moet het plezier voorop staan.
40+ competitie:
1. Opstellen reglementen.
-

Spelersaantal.
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en 6
veldspelers.

-

Wissels.
Er mag doorlopend gewisseld worden met een maximum aantal van 5 spelers, wat betekend
dat het aantal malen dat men doorwisselt onbeperkt is.

-

Leeftijd.
Gerechtigd tot het deelnemen aan de 40+ competitie zijn senioren geboren voor 1 januari
1979.

-

Dispensatie speler(s).
Er worden per wedstrijd 2 dispensatiespelers (35+) toegestaan, zij zijn geboren voor 1 januari
1984.

-

Indien er voor de dinsdag, na de wedstrijd die niet is doorgegaan, geen overeenstemming is
bereikt over de nieuwe datum, dan wordt er aangifte gedaan bij de tuchtcommissie.

-

Aparte spelerslijsten zijn niet nodig. De vereniging moet voor aanvang van de competitie het
bondsteam invullen in Sportlink Club. De competitie valt onder regie van de KNVB, er wordt
gespeeld met spelerspassen.

-

Kleding.
Een team is verplicht te spelen in de uniforme clubkleding.

-

Wedstrijdduur.
De wedstrijd duurt 2 x30 minuten en een rustpauze van 10 minuten.

-

Speelveld.
Er wordt bij 7 tegen 7 op een half speelveld gespeeld, dit kan in de lengte- of de breedte van
het speelveld.

-

Doel.
Bij 7 tegen 7 moet het doel minimaal 5 meter (breedte) x 2 meter (hoogte) zijn.

-

Bal.
Er wordt gespeeld met balgrootte nr. 5, gewicht 379 gram.

-

Scheidsrechter.
De wedstrijden worden indien mogelijk geleid door een scheidsrechter van de thuis spelende
ploeg. Er wordt altijd een digitaal wedstrijdformulier ingevuld en verzonden naar de KNVB.

-

Assistent scheidsrechter.
Bij 7 tegen 7 hoeven geen assistent scheidsrechters aanwezig te zijn i.v.m. de aangepaste
spelregels.

-

Speregels.
In principe worden de normale spelregels veldvoetbal gehanteerd, met daarop de volgende
uitzonderingen (7 tegen 7):
• Spelbegin, de aftrap begint- of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het
speelveld. De tegenpartij moet een afstand van minmaal 5 meter in acht nemen.
• Buitenspel is niet van toepassing.
• Strafschop, de afstand van de doellijn- penaltystip bedraagt 8 meter, bij een doel met
aangepaste afmetingen.
• Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen.

-

Wedstrijdperioden.
De 1e competitiehelft start begin september en eindigt begin december.
De 2e competitiehelft start begin maart en eindigt dit seizoen eind mei.

-

Wedstrijddag.
Er wordt door de KNVB een jaaroverzicht gemaakt. De wedstrijddagen vallen op zaterdag.
De verenigingen die in het vrije opmerkingenveld in Sportlink Club aangeven dat de vaste
speeldag van dit team de donderdag is, wordt de wedstrijd automatisch door de KNVB op
donderdag vastgesteld.
In onderling overleg tussen beide verenigingen is het mogelijk om hiervan af te wijken.

-

Spelerspool.
Is niet toegestaan door de KNVB.

