HUISHOUDELIJK - REGLEMENT S.Z.S 18/19.
01. IEDEREEN neemt voor EIGEN RISICO deel aan de door de SZS georganiseerde
activiteiten.
02. Het bestuur van de SZS, noch de gemeente Someren, kunnen aansprakelijk
worden gesteld bij ontstaan van schade, letsel, diefstal of wat dan ook.
03. Alle correspondentie wordt in principe via E-mail via de contactpersoon
van een team gevoerd en die is daarop aanspreekbaar. Indien de
contactpersoon tijdelijk afwezig c.q. niet per E-mail te bereiken is, dient
een waarnemer met E-mail /doorgegeven te worden. Tijdens de wedstrijd is de
coach of bij gebreke daarvan, de aanvoerder de verantwoordelijke persoon
van het team.
04. Zowel de coach/aanvoerder of contactpersoon is VERPLICHT opgave te doen
van de door de scheidsrechter c.q. leden van het bestuur SZS verlangde
gegevens.
05. Bij aanvang van de competitie moeten minimaal 10 spelers zijn opgegeven. Tot 1 januari 2019 kunnen nieuwe spelers opgegeven worden tot een
maximum van 18. Reeds opgegeven spelers, die naderhand worden afgemeld zijn
daaronder begrepen. Alleen heren van 16 jaar of ouder. De opgave moet 14
dagen voor de eerstvolgende wedstrijd van het team gedaan zijn,
tegelijkertijd met de inlevering van een recente kleurenpasfoto van de
speler, voorzien van naam, roepnaam, geboortedatum, adres en postcode. Het
basisbedrag van de inschrijving per team is voor 10 spelers, één coach en
één lijnrechter. Voor elke nieuw aan te melden speler, extra coach en/of
extra lijnrechter, dient nadat de 1e factuur verzonden is € 15,00 betaald
te worden.
Indien een team zich na schriftelijke of digitale aanmelding terugtrekt van
deelname kan dit tot strafmaatregelen leiden. Het bestuur neemt daar een
beslissing in.
06. Naamswijziging van het team tijdens het seizoen wordt niet geaccepteerd. Overgang van spelers van het ene naar het andere team tijdens het
seizoen is mogelijk tot 1 januari 2019. Er dient daarvoor een schriftelijke
en ondertekende verklaring van beide contactpersonen en de betreffende
speler ingeleverd te worden. Uit deze verklaring moet blijken dat
betreffende speler niet eerder actief betrokken is geweest bij het
vertrekkende team (als reserve/coach e.d. Op de bank zitten wordt reeds
“als actief betrokken zijn” geacht).
07. Bij aanmelding voor het nieuwe seizoen dienen minimaal 6 spelers van de
huidige spelerslijst op de nieuwe lijst voor te komen. Als hieraan niet
voldaan wordt, dan wordt het team op volgorde op de eventuele wachtlijst
geplaatst en zal men in de laagste klasse weer van start kunnen gaan. (Dus
bij minder dan 6 spelers houdt het team op te bestaan en wordt het een
nieuw team). Een team dat uit de competitie werd genomen kan zich opnieuw
als team aanmelden en komt eveneens op volgorde op de eventuele wachtlijst
en kan dan bij voldoende ruimte weer in de laagste klasse van start gaan.
Individueel kunnen spelers van een uit de competitie genomen team zich in
het nieuwe seizoen bij een ander team aanmelden.
08. Er wordt in principe niet afgeweken van het programma. Mocht dit
onverhoopt noodzakelijk zijn, dan worden eventuele kosten (€ 30,00) bij het
aanvragende/veroorzakende team in rekening gebracht. Een team kan lopende
het seizoen maximaal 2 keer een verzoek indienen om te ruilen/verschuiven
zolang er ruimte is in het programma.(zie ook art.9) Om de wedstrijden
zoveel mogelijk aansluitend te laten plaatsvinden kan de competitieleider
in overleg met betrokkenen een wedstrijd verplaatsen. Competitiewedstrijden
die in de maanden april, mei en juni op vrijdag geen doorgang kunnen vinden
worden in principe de week erop ingehaald op een door de SZS te bepalen
(door de weekse) datum en tijd. De kosten (€ 30,00) zijn voor de
veroorzaker/aanvrager/SZS.

09. Ruiling van een wedstrijd binnen het bestaande programma is
mogelijk.(zie ook artikel 8) Het verzoekende team dient uiterlijk twee
weken van tevoren zelf deze ruiling/verschuiving geregeld te hebben. Een
akkoordverklaring per E-mail van alle betrokken contactpersonen dienen
tijdig naar de secretaris gestuurd te worden. Aan twee keer (conform
artikel 8) verschuiven/ruilen zijn geen kosten verbonden. De wedstrijden
dienen als eerste verplaatst te worden naar De Postel en daarna pas naar
het Varendonck. De kosten voor het vaker dan 2 keer verplaatsen van een
wedstrijd komen ten laste van de aanvrager indien er geen ruimte meer is in
het bestaande programma. (€ 30,00). Indien u op het allerlaatste moment een
wedstrijd nog wilt verplaatsen door plotseling opkomende oorzaken dan dient
die verplaatsing uiterlijk de woensdagavond 18.00 uur voor de te spelen
wedstrijd geregeld te zijn. Indien hiervoor extra ruimte ingehuurd moet
worden dan zijn de kosten voor het aanvragende team.
Alle correspondentie m.b.t. het verschuiven van wedstrijden in CC aan
info@zaalvoetbalsomeren.nl. Er kan dan eventueel in een vroeg stadium
meegekeken worden.
10. Per klasse wordt er om Toon Rooijmans sportiviteitprijs gespeeld. Door
de scheidsrechter en tijdwaarnemer worden voor elke competitiewedstrijd
punten van 0 tot 10 aan de teams gegeven. Het team dat het meeste aantal
punten scoort is winnaar in die klasse.
11. Jan van Vroonhoven, bestuurslid SZS, heeft voor de clubkampioen een
grote waardevolle wisselbeker ter beschikking gesteld. Na driemaal winst
achter elkaar mag hij behouden worden. De bekerkampioen wint de door ROMAN
TECHNO Someren ter beschikking gestelde ROMAN TECHNO CUP. De SZS stelt voor
de nr.'s 1 t/m 3 van elke klasse een beker ter beschikking evenals een
prijs voor de topscorer per klasse.
12. Voor het behalen van het kampioenschap in elke klasse wordt naar het
aantal punten gekeken. Is dat gelijk dan volgt het doelsaldo en is dit ook
gelijk dan wordt naar het onderlinge doelsaldo van de 2
competitiewedstrijden gekeken. Het team met het beste gezamenlijke
doelsaldo is dan kampioen. Mocht dat ook nog gelijk zijn, dan volgt een
beslissingswedstrijd.
In de strijd om plaats 11 in de hoofdklasse en 1e klasse alsmede in de
strijd om de 2e plaats in de 1e klasse en 2e klasse wordt na de punten
indien nodig naar het doelsaldo met de nummer 3 van de betreffende
competitie gekeken.
13. Indien het bestuur het van belang acht wordt een niet gespeelde
wedstrijd alsnog gespeeld of het restant van een afgebroken wedstrijd
uitgespeeld of overgespeeld op een door het bestuur te bepalen datum en
tijdstip.
14. Bij het niet aanwezig zijn tijdens een prijsuitreiking van een door de
SZS georganiseerde competitie c.q. toernooi vervallen de prijzen per direct
aan de Stichting Zaalvoetbal Someren.
15. Niet te tolereren gedrag/misdragingen (al of niet n.a.v. een wedstrijd)
t.o.v. wedstrijdleiding, bestuursleden, spelers, of respectievelijk hun
familieleden, kantinepersoneel, beheerders van BEIDE SPORTHALLEN en
overigen IN DE ZAAL, KANTINE, KLEEDKAMERS OF DAARBUITEN, kan aanleiding
geven tot strafmaatregelen. Hieronder vallen ook supporters van een team
die zich misdragen. ( door bv het speelveld te betreden.)
16. KLEEDKAMERS: U gebruikt het kleedlokaal dat door de beheerder op het
mededelingenbord bij de ingang naar de kleedlokalen aan u werd toegewezen.
ROKEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN IN DE KLEEDLOKALEN/GANGEN. SCHOENEN DIE
BUITEN ZIJN GEDRAGEN, MOGEN NIET IN DE ZAAL VAN DE POSTEL GEDRAGEN WORDEN.
17. De scheidsrechters hebben de opdracht om ZEER STRENG te fluiten, ter
voorkoming van blessures en eventuele uitwassen. Gewelddadige gedragingen
in welke vorm dan ook(zoals b.v. handtastelijkheden met betrekking tot c.q.

het aanraken van de scheidsrechter, ten opzichte van medespelers e.d.)
zullen ZEER STRENG bestraft worden. De tijdwaarneming geschiedt door de
scheidsrechters c.q. bestuursleden. Zij zullen de scheidsrechter indien
nodig adviseren. De uiteindelijke beslissing blijft bij de scheidsrechter
die de wedstrijd leidt.
18. De administratiekosten bedragen € 3,00.
19. Het niet voldaan hebben aan de financiële verplichtingen bij afsluiting
van het seizoen kan uitsluiting voor het team en/of de tot het team
behorende spelers voor het nieuwe seizoen tot gevolg hebben. Heeft ook
betrekking op de deelnemende organisaties in de regio.
20. Er wordt volgens de zaalvoetbalregels van de Regio Peelland gespeeld.
21. Er wordt gespeeld met een door de SZS ter beschikking gestelde bal. Het
is niet toegestaan om tijdens de wedstrijden in te trappen.
22. Elk team zorgt voor een doel/lijnrechter van 16 jaar of ouder. Dit kan
een man of vrouw zijn. Bij het ontbreken van een doel/lijnrechter wordt er
wel gespeeld. Een lijnrechter kan tot 1 januari 2019 worden opgegeven. Een
doel/lijnrechter dient evenals een coach/verzorger op de lijst van z'n team
of bij de SZS geregistreerd te staan op de lijst van een van de overige
teams uit de competitie. Gebruikmaking van een lijnrechter die niet bij de
SZS geregistreerd staat wordt gelijkgesteld met het niet hebben van een
lijnrechter. De doel/lijnrechter houdt zich alleen met z’n taak bezig. Het
is niet toegestaan gelijktijdig andere dingen te doen zoals b.v.
telefoneren of sms’en e.d. Dit is ook van toepassing op de coach of
verzorger van een team. Bewust misbruik wordt bestraft.
23. De teams zorgen gedurende de gehele wedstrijd voor een doel/lijnrechter
zoals in artikel 22 bedoeld. Het is toegestaan om de doel/lijnrechter
gedurende de wedstrijd eenmalig te wisselen. Dit dient voor aanvang aan de
scheidsrechter en tijdwaarnemer gemeld te worden. Indien de wisseling
daadwerkelijk plaatsvindt dient dit aan de tijdwaarnemer bekend gemaakt te
worden. Na goedkeuring van de tijdwaarnemer of scheidsrechter kan de wissel
uitgevoerd worden. Indien van een team 6 of meer spelers aanwezig zijn is
het team verplicht om een speler als lijnrechter aan te wijzen. Indien hier
niet aan voldaan wordt neemt de strafcommissie een beslissing. Dat kan
mindering van winstpunten opleveren c.q. een boete. Indien een team 5
spelers heeft en geen lijnrechter volgt een boete.
24. De AANVOERDER dient d.m.v.een aanvoerdersband duidelijk herkenbaar te
zijn.
25. De THUISSPELENDE ploeg zorgt voor voldoende kleurverschil van shirtjes.
26. Elk team dient ervoor te zorgen dat een RESERVE KEEPERSSHIRT op de bank
aanwezig is.
27. Er mag geen publiek op de spelersbank plaatsnemen. Zij kunnen in De
Postel vanaf de balustrade/tribune naar de wedstrijd kijken. De bank is
alleen voor de 3 reserve spelers, coach en/of verzorger. In het Varendonck
mag het publiek plaatsnemen op de banken aan de rand van de hal, direct bij
binnenkomst tegen de glazen wand. RISICOWEDSTRIJDEN: Indien er naar het
oordeel van het bestuur in het Varendonck een “risicowedstrijd” gepland
staat, dan zal deze verplaatst worden naar de Postel, waardoor een
wedstrijd die in de Postel gepland stond naar het Varendonck zal gaan.
28. Over de te nemen strafmaatregelen beslist de strafcommissie na inzage
van het wedstrijdformulier. Tegen opgelegde strafmaatregelen en
beslissingen van het bestuur is GEEN BEROEP mogelijk.
29.Langdurige straffen, uitsluitingen, e.d. worden in de Regio Peelland
onderling doorgegeven en overgenomen, waardoor spelen elders in de regio
uitgesloten is. (zie ook art. 19).
30. Na het uitvallen van TWEE wedstrijden (competitie, nacompetitie en/of
beker) als gevolg van het niet op komen dagen of incompleet verschijnen,
volgt onverbiddelijke uitsluiting, zonder terugbetaling van het inschrijfgeld. De kosten van een uitgevallen wedstrijd zijnde € 30,00 (incl.

administratiekosten) worden het veroorzakende team in rekening gebracht.
Het veroorzakende team verliest die betreffende wedstrijd met 3-0 en wordt
3 winstpunten in mindering gebracht. Bij vermeende overmacht neemt het
bestuur een beslissing na schriftelijk verzoek daartoe.
Alle promotie- en/of degradatiewedstrijden dienen gespeeld te worden. Valt
een wedstrijd uit dan wordt deze gespeeld op een door het bestuur aan te
wijzen dag en tijdstip. In dit geval geldt de regel dat er met 3-0 verloren
wordt niet en worden ook geen punten in mindering gebracht. De kosten van
de uitgevallen wedstrijd en de kosten van de nieuw in te plannen wedstrijd
komen ten laste van het veroorzakende team (€ 60,00)
31. TE LAAT KOMEN: Als een team te laat komt krijgt het meteen een 1-0
achterstand zodra de klok in werking is gezet. Is er vijf minuten of meer
verstreken voordat de aftrap genomen kan worden dan wordt er eventueel wel
gespeeld tot de geplande tijd verstreken is. De laatkomer verliest de
wedstrijd met 3-0, tenzij de werkelijke uitslag een groter doelsaldo te
zien geeft. De betreffende scheidsrechter c.q. tijdwaarnemer bepaalt of een
team te laat is of niet.
32. Om te voorkomen dat wedstrijden later beginnen omdat de kleding niet
aanwezig is, heeft de SZS er voor gezorgd dat er reservekleding in zowel de
Postel als het Varendonck aanwezig is. Deze kleding is door de SZS zelf
aangeschaft. U kunt gebruik maken van deze tenue’s tegen betaling van €
10,00. De SZS zorgt voor het uitwassen van de kleding. Indien bij teruggave
kleding ontbreekt worden de kosten van vervanging bij de laatste gebruiker
in rekening gebracht.
33. Als een wedstrijd wordt gestaakt, dan wordt deze met 3-0 verloren door
het veroorzakende team, tenzij het doelsaldo op dat moment hoger was.
Tevens wordt het veroorzakende team 3 winstpunten in mindering gebracht.
34. Bij het opstellen van een niet speelgerechtigde speler (zoals bv. een
lijnrechter, coach of iemand die niet op de lijst van het team staat),
verliest het betreffende team met 3-0 tenzij het doelsaldo op dat moment
hoger was en worden 3 winstpunten in mindering gebracht. Komt dit vaker
voor dan neemt het bestuur andere maatregelen tegen het betreffende team.
35. Uitsluiting van een speler, coach, verzorger of lijnrechter gedurende
of naar aanleiding van een wedstrijd heeft automatisch een schorsing voor
de eerst volgende wedstrijd tot gevolg. Deze schorsing wordt vastgelegd.
Bij een eventuele volgende strafoplegging binnen 2 jaar wordt hier rekening
mee gehouden.
36. Een geschorste speler, c.q. een uit de zaal gezonden speler mag geen
bemoeienis hebben met zijn team of 'n ander team, zoals optreden als
lijnrechter, coach, verzorger of wat dan ook. Hij mag alleen plaatsnemen op
de voor het publiek bestemde zitplaatsen en mag verder ook geen overlast
veroorzaken.
37. Elke deelnemer die een bloedende wond heeft opgelopen, dient deze
meteen zodanig te verzorgen dat het bloeden stopt en dient tevens
maatregelen te nemen dat andere deelnemers niet meer direct met die wond in
aanraking kunnen komen.
38. Het gebruik van alcoholhoudende drank en/of drugs e.d. door iedere
deelnemer kan aanleiding geven tot uitsluiting om aan een wedstrijd deel te
nemen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding. Ook het gebruik van
alcoholhoudende drank en/of drugs in de kleedlokalen en op de tribune van
de Postel is niet toegestaan evenals het gebruik van alcoholhoudende drank
en/of drugs in sporthal en de kleedlokalen van sporthal Varendonck. Eventuele strafmaatregelen kunnen worden opgelegd.
39. Ter voorkoming van letsel is het dragen van piercings en/of oor- en
andere (sier)ringen niet toegestaan. Betrokkene dient voldoende maatregelen
te nemen ter voorkoming van eventueel letsel. Bij twijfel neemt de
scheidsrechter een beslissing. Het bestuur en de scheidsrechters kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden indien bovenbedoeld letsel zich voordoet.

40. Een speler die naar het oordeel van de scheidsrechter extra veel tijd
rekt bij het verlaten van het speelveld na het krijgen van een 2 of 5
minuten straf, kan uit de zaal worden gezonden. Bij een dergelijk feit in
de laatste 5 minuten van de wedstrijd wordt de tijd stilgezet op aanwijzing
van de scheidsrechter. Hier zal dan ongetwijfeld een schorsing uit
voortvloeien. Ook het extra langzaam verlaten van de zaal na een
verwijdering kan boven op de gebruikelijke schorsing voor het begane feit
een extra schorsing opleveren. De duur van deze extra schorsingen zijn
afhankelijk van de gang van zaken op dat moment.
41. Bij overtredingen tonen de scheidsrechters kaarten; een groene kaart
voor een 2 minuten straf; een gele kaart geeft een straftijd van 5 minuten
aan. Bij een getoonde rode kaart dient men onmiddellijk de zaal te
verlaten.
42. De kosten voor een vriendschappelijke wedstrijd bedragen € 15,00. De
SZS zorgt voor de wedstrijdleiding. Vorenstaande heeft alleen betrekking op
door u aangevraagde wedstrijden op vrije plekken in het programma.
43. Zowel boetes als administratiekosten dienen voor aanvang van de eerstvolgende door uw team te spelen wedstrijd contant te worden betaald. Bij
niet tijdige betaling volgt automatisch 50% verhoging van de boetes,
vermeerderd met eventuele extra administratiekosten. Daarna wordt er niet
meer gespeeld totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De daardoor
ontstane extra kosten worden het veroorzakende team in rekening gebracht.
44. Enkele standaard straffen/boetes: Niet afmelden gedurende de wedstrijd;
één wedstrijd schorsing. Tijdens de wedstrijd of n.a.v. een wedstrijd voor
belediging en/of commentaar op de leiding uit de zaal gezonden worden; drie
wedstrijden schorsing (verhoging bij herhaling). 1e keer geen lijnrechter,
geen aanvoerdersband of geen reserve keepershirt op de bank; € 5,-- boete;
2e keer € 7,--; 3e keer € 10,--; 4e keer € 14,--; 5e keer € 20,00; 6e keer
€ 23,--; 7e en volgende keren per keer € 25,--, excl. (€ 3,00)
administratiekosten.
45. Aan de competitie kunnen maximaal twee teams van dezelfde sponsor
deelnemen. Ook al worden verschillende benamingen gebruikt.
46. In alle gevallen die in dit reglement niet geregeld zijn, neemt het
bestuur een BINDENDE beslissing. Deelnemen aan de door de SZS georganiseerde wedstrijden houdt in dat dit reglement erkend wordt.

