ALGEMENE REGLEMENTEN EN BOETEBEPALINGEN IN DE FIX-IT ZAALVOETBALCOMPETITIE.
REGLEMENT:
1. Elk team of speler die deelneemt aan de Fix-itcompetitie (winter en zomer) accepteert en
respecteerd onderstaand reglement. Indien dit reglement niet voldoet wordt het reglement van de Federatie geraadpleegt.
WEDSTRIJDEN:
2. Er zal worden gespeeld volgens de spelregels van de Federatie.
3. De wedstrijdduur zal zijn; 2 x 25 minuten.
4. Iedere speler kan slechts voor 1 team deelnemen aan de gehele competitie.
5. Op de bank mogen maximaal 3 spelers, 1 coach en 1 verzorger plaats nemen.
6. De klok in de zaal is niet rechtsgeldig, scheidsrechters hebben een eigen klok die rechtsgeldig is. Spelers zijn dan ook niet gemachtigd om op deze klok de tijd
waar te nemen of hierover commentaar te geven.
7. Ieder deelnemend team dient een aanvoeder aan te stellen en deze van een aanvoerdersband te voorzien tijdens de wedstrijden.
8. De aanvoerder blijft te alle tijden verantwoordelijk voor zijn team.
PROMOTIE/DEGRADATIE:
9. Aan het einde van het voetbalseizoen degraderen 2 teams uit poule A naar poule B en 2 teams uit poule B promoveren naar poule A.
10. Het bestuur is gemachtigt om, in bijzondere gevallen, een uitzondering te maken op de promotie- en degradatieregels.
SPELERSPASSEN:
11. Indien een speler niet in het bezit is van een geldige competitiepas met foto is deze uitgesloten van enige deelname aan de wedstrijd/competitie.
12. Indien er gespeeld wordt met een of meerdere spelers zonder geldige competitie passen (met foto) moet er vriendschappelijk gespeeld worden. Het
overtredende team verliest dan de desbetreffende wedstrijd met 3-0.
TENUE'S:
13. Bij gelijke tenues zorgt de thuisspelende ploeg voor vervangende shirts of hesjes (zijn eventueel in de sporthal aanwezig en dienen na de wedstrijd
terugbezorgd te worden.)
(EIGEN) RISICO:
14. Iedere speler/team/vereniging neemt deel aan de competitie op eigen risico. Het bestuur van de organiserende vereniging kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor verwondingen, vermissing of aangebrachte schade van welke aard dan ook.
15. Het dragen van sieraden is NIET toegestaan. Spelers die deze alsnog dragen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor het letsel die zij andere toebrengen.
VERHINDERINGEN:
16. Bij niet opkomen voor een wedstrijd wint de tegenpartij met 3-0, volgt er een boete á E 35,- (uit de boetepot) voor het overtredende team, alsmede 3 punten in
mindering. Indien er op tijd wordt afgemeld (minimaal 3 dagen van te voren) dan worden er géén punten in mindering gebracht, volgt er geen boete en verliest
men de wedstrijd met 3-0.
TE WEINIG SPELERS:
17. Indien er te weinig spelers aanwezig zijn heeft de tegenstander gewonnen met 3-0. De wedstrijd zal dan als vriendschappelijke wedstrijd gespeeld worden.
STRAFCOMMISSIE:
18. De strafcommissie komt bij elkaar op verzoek van de desbetreffende scheidsrechter of voorzitter.
19. Eventuele bezwaarschriften dienen schriftelijk te gebeuren en kunnen verstuurd worden naar het bestuur (versturen naar fixitcomp@gmail.com). Deze zal dit
bezwaarschrift in beraad nemen en binnen 3 weken de uitkomst bekend maken aan de desbetreffende.
20. De strafcommissie doet een uitspraak binnen 3 weken, indien dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt de uitspraak verlengt met nogmaals 3 weken.
21. De uitspraken van de strafcommissie zijn bindend, kunnen niet worden herroepen en er kan niet over worden gecorrespondeert.
22. Indien er onenigheden of voorvallen tijdens de competitie voorvallen die niet in de reglementen staan vermeld neemt het bestuur te samen met de
strafcommissie, na beraad, hierover zelf een beslissing die dan rechtsgeldig is en tevens onherroepbaar.
23. Indien er een strafzaak plaats vind tegen een speler of het gehele team word het team beboet met een boete ter hoogte van E 12,- (uit boetepot).
ONRECHTMATIGHEDEN:
24. Bij het uit de zaal sturen van een speler volgt er automatisch één duel schorsing en een strafzaak. In afwachting van de uitspraak van de strafcommissie kan
er door de betreffende speler nog geen deel worden genomen aan de competitie en blijft de schorsing zolang gehandhaafd. De overtredende speler of het team
dient dan, binnen een week, een rapport op te maken en deze aan te bieden aan het bestuur. Het opgemaakte rapport wordt dan door de strafcommissie bekeken
of alsnog een zwaardere straf noodzakelijk is.
25. Indien een wedstrijd wordt gestaakt volgt er automatisch een strafzaak. Deze wordt door de strafcommissie afgehandeld en deze bepaald of er straffen
worden opgelegd voor een of beide teams.
26. Indien bij een gestaakte wedstrijd bekend is bij het bestuur welk team de veroorzaker was verliest deze de wedstrijd met 3-0 en krijgt 3 punten in mindering,
ongeacht wat de uitspraak is van de strafcommissie, deze kunnen later nog andere straffen op leggen.
27. Indien een wedstrijd wordt gestaakt om welke reden dan ook, en het bestuur niet weet welk team de veroorzaker is, volgt er automatisch op dat moment een
eindstand van 0-0. Hieraan kunnen geen punten worden verleend door het bestuur, tenzij, na beraad van de strafcommissie, deze anders beslist en met een
andere uitslag komt.
28. Teams of spelers die fysiek geweld gebruiken worden schriftelijk benaderd met de mededeling dat deze wordt uitgesloten van verdere deelname aan de
competitie en de daarop volgende seizoenen. De desbetreffende speler/team zal dan nooit meer deel kunnen nemen aan de FIX-IT zomer- en wintercompetitie.
29. Bij het spugen, roggelen of snuiten van de neus tegen muren en of vloeren is de scheidsrechter gemachtigd om een speler 2 minuten uit het spel te halen, bij
herhaling van zo'n overtreding kan de desbetreffende speler uit de zaal verwijderd worden.
30. Voor het intimideren van de arbitrage worden straffen opgelegd van minimaal 3 wedstrijden schorsing, voor het uitschelden van de arbitrage worden straffen
opgelegd van minimaal 2 wedstrijden schorsing en in het geval van zeer ernstig intimideren en/of uitschelden kan zelfs gehele uitsluiting van deelname aan de
competitie worden opgelegd als straf.
NIET MEER MEEDOEN:
31. Indien een team zelf geen deel meer wilt nemen aan de competitie tijdens het lopende programma kan men géén competitiegelden terugvorderen.
32. Indien een team wordt geschorst uit de competitie kan deze géén aanspraak maken op teruggave van de nog restende competitiegelden.
33. Deze regels zijn opgesteld door het bestuur en de strafcommissie en hebben niets te maken met de Knvb of de Federatie.
BETALINGEN:
34. De competitiegelden dienen voor aanvang competitie te zijn voldaan. Indien de contributie te laat is voldaan, krijgt het desbetreffende team een gele kaart.
35. Gele kaart contributie: een team heeft eerder betalingsproblemen ondervonden. Als een team wederom deelneemt, dan zal ook hier weer voor aanvang
competitie de gehele contributie moeten zijn voldaan. Zo niet, dan krijgt het team per maand één punt in mindering.
Voorbeeld: start competitie 15 september, per 1 oktober het totale bedrag nog niet betaald is 1 punt in mindering. Per 1 november het totale bedrag niet betaald
nog 1 punt in mindering, per 1 december het totale bedrag niet betaald is een 3e punt in mindering. Indien de contributie per 1 januari nog niet in zijn geheel is
voldaan dan wordt het team uit de competitie gezet.
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN SPORTIEVE COMPETITIE TOE.
Het Bestuur.

