WEDSTRIJDREGLEMENT
ZAALVOETBALCOMPETITIE 20152016
CC ECHT
De wedstrijden zijn in de 
sporthal “in de Bandert
” in Echt.
Er wordt gespeeld volgens de 
KNVBzaalvoetbalregels.
Er wordt gespeeld in 2 categorieën. 
Klas 1 + 2
en 
klas 3 en hoger
.
Alle deelnemers dienen leerling (of docent) te zijn op het Connect College
De wedstrijden duren rond 
12 minuten
. Er is geen inspeeltijd beschikbaar.
Een 
gewonnen 
wedstrijd levert 
3 punten
op voor de winnaar.
Een 
gelijk 
spel levert per team 
1 punt
op.
Winnaar is degene die aan het eind van de competitie de 
meeste winstpunten
heeft behaald. Is dit gelijk dan beslist het 
doelsaldo
, is dit gelijk dan telt het aantal
doelpunten voor
, mocht dat ook gelijk zijn dan zal de beslissing vallen door 
een
strafschop
door beide partijen.
De competitie is alleen voor leerlingen van C.C. Echt.
De competitie zal nog worden ingedeeld aan de hand van het aantal
inschrijvingen. Deze indeling zal zo spoedig mogelijk aan de deelnemers
medegedeeld worden.
Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen zijn niet mogelijk.
Mocht een team met onvoldoende spelers aanwezig zijn zal de wedstrijd gewoon
volgens schema gespeeld worden. (de tegenstander kan met een compleet
spelen)
Bij het niet op komen dagen (NO SHOW) van een team (zonder afmelding) zal het
team PER DIRECT uit de competitie worden gehaald. (geen restitutie van het
inschrijfgeld, de zaal is al immers gehuurd)
Men mag gebruik maken van invaller(s). Deze betalen VOORAF 2, per speeldag.
Deze invaller(s) mag dan NIET meer in een ander team uitkomen.
De spelers van een team dienen 
gelijk gekleed
te zijn. Bij gelijke tenues wordt het
eerstgenoemde team voorzien van hesjes.
De spelers dienen minimaal 10 minuten voor aanvang van de door hen te spelen
wedstrijd klaar te staan in de hal. Is dit niet het geval is de wedstrijd reglementair
verloren met 50.

Er wordt niet getost, het eerstgenoemde team heeft de aftrap en stelt zich aan de
linkerkant van de wedstrijdtafel op.
Degene die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van het scorebord houden
ook de namen bij van de doelpuntenmakers. Dit is voor het bijhouden van de
topscorerslijst.
De spelers dienen zich te houden aan de normaal geldende fatsoensregels.
Als de spelers niet hoeven te spelen dienen zij zich op de tribune te bevinden.
Tevens worden zij verzocht om de kleedlokalen, wasgelegenheden en de sporthal
niet te verontreinigen.
Bij overtredingen kan men geschorst worden uit de competitie.
Het speelveld mag alleen betreden worden met het voorgeschreven schoeisel.
(Geen noppen en geen zolen die zwart afgeven)
CC Echt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte,
beschadigde en/of gestolen voorwerpen en/of kleding.
Deelname geschiedt op eigen risico.
Bij de inschrijving verplichten zich alle spelers van het team om de contributie a
€10, te betalen aan Dhr. v. Wegberg.
De tussenstand van de competitie evenals de topscorerslijst zal worden gedeeld
op Google drive met de AANVOERDERS (niet het gehele team)
Tevens zal op de site van het Connect College de standen worden bijgehouden.
(via leerlingen/ zaalvoetbal/…)
Hier zullen ook de wedstrijdschema’s en alle mededelingen komen te staan. De
deelnemers dragen zelf zorg voor het bekijken en naleven hiervan.
Elke ploeg zal een speler moeten kunnen leveren die scheidsrechter is.
De scheidsrechters verplichten zich onpartijdig te fluiten. En op de hoogte te zijn
van de regels.
De wedstrijdleiding beslist in onvoorziene gevallen.
Het is niet toegestaan om tijdens een wedstrijd in te spelen met een bal.
Een warming up is dus zonder bal!!!
Door deelname aan deze competitie verplicht men zich aan dit reglement.
Ik wens iedereen een succesvol en sportief toernooi toe.
Ronald van Wegberg
zaalvoetbal/reglement

