Huishoudelijk Reglement Zaalvoetbalcompetitie RZVV.
De zaalvoetbalvereniging draagt de naam Recreatie Zaalvoetbal Vereniging Uitgeest oftewel RZVV.
Zij is gevestigd te Uitgeest en opgericht op 1 april 1981.
Doel van de vereniging:
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
−
−
−
−
−

Het organiseren en houden van een zaalvoetbalcompetitie op de vrijdagavond.
Telkens per competitie de Teams die hebben meegedaan de kans te geven zich als eerste in te schrijven voor de
volgende competitie.
Het desgevraagd bemiddelend en adviserend optreden bij de oprichting van nieuwe teams welke wensen deel te
nemen.
Het op peil houden van de spelregels van het zaalvoetbal.
Het toepassen en aanwenden van alle middelen, om de belangen van de RZVV te beschermen en te bevorderen.

Wedstrijden, Competitie en Standen:
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Er wordt gespeeld volgens de spelregels die te vinden zijn op de website van RZVV.
De competitie is onderverdeeld in 3 poules van elk 7 teams.
Een seizoen is onderverdeeld in 3 competities.
De indeling van de poules wordt gemaakt aan de hand van de eindstand van voorafgaande competities of door vertrek
en komst van nieuwe teams.
Indeling van een nieuw team word beslist door het bestuur.
Op het eind van elke ronde van een competitie van 6 wedstrijden:
Degraderen de 2 als laagst geëindigde teams uit de A poule naar de B poule.
Promoveren de 2 als hoogst geëindigde teams van de Poule naar de A poule en degraderen de 2 als laagst
geëindigde teams van de B poule naar de C poule.
Promoveren de 2 als hoogste geëindigde teams van de C poule naar de B poule.
De duur van een wedstrijd is 2 x 19 minuten.
Gedurende het seizoen wordt er ook een Bekertoernooi gespeeld dit gebeurt via een knock out toernooi.
Alle wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters van de RZVV.
Tegen beslissingen van scheidsrechters zijn gedurende de wedstrijd geen protesten mogelijk. Protesten dienen na
beëindiging van de wedstrijd te worden gemeld bij het bestuur. Deze melding dient binnen 3 x 24 uur na de
speeldatum bij het bestuur bekend te zijn.
Bij een gele kaart geldt een tijdstraf van 2 minuten voor de speler aan wie de gele kaart is gegeven. De speler die de
gele kaart heeft gekregen mag het veld eerder betreden dan de 2 minuten als het team waar hij voor speelt een
doelpunt tegen heeft gekregen.
Bij een rode kaart dient de speler de zaal te verlaten.
Als een speler een gele en/of een rode kaart gehad heeft dan heeft dit geen gevolgen voor de volgende wedstrijd.
Mocht de scheidsrechter vinden dat er om een bepaalde reden een maatregel tegen een speler dient te worden
uitgevaardigd dan wel een wel een schorsing dient te komen dan noteert de scheidsrechter zijn bevindingen op het
wedstrijdformulier. Het bestuur zal dan op basis van hoor en wederhoor beslissen wat er gaat gebeuren. Het besluit
van het bestuur na het toepassen van hoor en wederhoor is bindend.
De wedstrijden en standen zijn terug te vinden op de website van de vereniging.
Voor aanvang van de wedstrijd dient men het wedstrijdformulier in te vullen.
Het team wat als eerste staat vermeld op het wedstrijdformulier dient het scorebord bij te houden.
Als een team zonder afmelding niet op komt dagen wordt de wedstrijd verloren met 5-0
Bij het staken van een wedstrijd doet de scheidsrechter hiervan melding bij het bestuur. De scheidsrechter dient
hiervan melding te maken bij het bestuur. Het bestuur zal dan op basis van hoor en wederhoor beslissen wat er gaat
gebeuren. Het besluit van het bestuur na het toepassen van hoor en wederhoor is bindend.
Tenminste 5 minuten voor aanvang van een wedstrijd dienen de teams in de zaal aanwezig te zijn met minimaal 4
spelers waaronder een keeper, zodat de wedstrijd kan beginnen.

Algemene bepalingen:
−
−

Eens per jaar dient er een Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden te worden. Deze ALV wordt door de secretaris
van de RZVV ingepland.
Verkiezing van bestuursleden, het financieel verslag en de kascontrole worden geagendeerd op de ALV.

−
−
−
−
−

Op de ledenvergadering ter stemming uitgebrachte punten worden aangenomen bij een minimale meerderheid van
2/3 van de aanwezige stemmen.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei daaropvolgend.
De vereniging functioneert zonder winstoogmerk, slechts de kosten benodigd voor een goede organisatie worden in
de vorm van contributie berekend.
Er word een algemene reserve aangehouden voor bijzonderheden.
Alle wedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Zien te Uitgeest.

Teams en Spelers:
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Voor aanvang van de eerste wedstrijd dient de contributie van het Team te zijn voldaan.
De teams dienen voor de eerste wedstrijd van de competitie de spelerslijst in te leveren.
Voorafgaand aan een wedstrijd kunnen via de mail extra spelers aangemeld worden bij de secretaris.
Spelers kunnen maar bij 1 team op de spelers lijst staan.
Er is geen limiet aan het aantal leden op de ledenlijst van een team.
Bij een dreigend tekort aan spelers kan er tot uiterlijk tot donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd waar het
tekort zal ontstaan nieuwe leden aan de ledenlijst van het betreffende team worden toegevoegd.
Wanneer een dreigend tekort aan spelers dreigt te ontstaan neemt de teamleider van het betreffende team uiterlijk
donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd waar het tekort zal ontstaan contact op met de teamleider van de
tegenstander. De situatie zal tussen de beide teamleiders worden besproken en zal er overeenstemming moeten
komen over de gekozen oplossing.
De scheidsrechter dient vooraf aan de wedstrijd waarover een akkoord is bereikt geïnformeerd te worden over het
akkoord.
Een speler mag maximaal 1 wedstrijd per wedstrijdavond spelen.
Wanneer geconstateerd wordt dat een speler toch aan een 2e wedstrijd wil gaan beginnen wordt hij hier door de
scheidsrechter op aangesproken en zal deze speler worden uitgesloten van deelname aan deze 2e wedstrijd.
Wanneer er door onvoorziene omstandigheden op de wedstrijddag zelf een tekort aan een speler is ontstaan en het
betreffende team wil een speler toegevoegd zien worden zal dit altijd voorafgaand aan de wedstrijd met de
tegenstander en de scheidsrechter gecommuniceerd moeten worden.
Gaat de tegenstander niet akkoord dan kan er wel gespeeld worden maar verliest men de wedstrijd met 5-0.
Achteraf reclameren is niet mogelijk.
Wordt er een wedstrijd afgezegd dan verliest het team wat afzegt de wedstrijd reglementair met 5-0.
De wedstrijdbriefjes dienen voorafgaand aan de wedstrijd door de beide partijen ingevuld te worden. Duidelijk
geschreven in blokletters de voorletter en achternaam van elke speler.
Elk team is verplicht om voor, tijdens en na de wedstrijd de orde te handhaven en in te staan voor de persoonlijke
veiligheid van spelers en scheidsrechter.
De teams van de eerste en laatste wedstrijd zijn verantwoordelijk voor de op- en afbouw van de doelen.

VERZEKERING:
De vereniging heeft een aansprakelijkheid verzekeringen en collectieve ongevallen verzekering.
Na een eventueel ongeval tijdens het voetballen en van en naar de wedstrijd dient binnen 3x 24 uur
melding gemaakt te worden bij de betreffende verzekeraar.
U kunt u melden bij de secretaris.

