Reglement M.Z.V.

REGLEMENT M.Z.V. COMPETITIE SEIZOEN 2019-2020
De competitie wordt dit jaar gespeeld met een heen- en terugronde bestaande uit 9 teams.
Alle teams zullen het tweemaal tegen elkaar opnemen. De wedstrijden zijn 2 x 18 min. Bij
winst 3 punten en een gelijkspel levert 1punt op.
REGLEMENT M.Z.V. BEKER SEIZOEN 2019-2020
Er wordt de 1e ronde gespeeld in 3 poules van 3 teams. De nummers 1 van elke poule en de
beste nummer 2, gaan door naar de finalerondes die bestaan uit: 2x halve finale en 1x finale.
De spelregels e.d. is gelijk aan die competitiewedstrijden. De wedstrijden zijn 2 x 18 min,
echter de finale is 2 x 18 minuten.
Bij gelijke stand wordt de winnaar bepaald d.m.v. (3) strafschoppen.
Er worden om en om drie strafschoppen genomen door drie verschillende spelers. Is na
deze penaltyserie nog geen beslissing gevallen, dan worden er om en om strafschoppen
genomen tot er een beslissing is gevallen.

ENKELE BELANGRIJKE SPELREGELS
AFTRAP
De aftrap wordt verricht door 1 speler en dient altijd richting eigen gespeeld te worden.
INTRAPBAL
Na een uitbal over de zijlijn wordt het spel hervat met een intrapbal.
PENALTY
Na het stoppen van een penalty (door de doelman) of het missen van een penalty d.m.v. het
schieten tegen paal of lat, gaat het spel gewoon door, en wordt er niet afgefloten.
INWORP ACHTERBAL
De doelman mag (als de bal over de achterlijn is gegaan) de bal direct in het spel brengen,
en mag de bal zelfs over de middenlijn gooien. Het eerst balcontact door een veldspeler na
de inworp moet minimaal buiten de zwarte keeperscirkel zijn.
SPELERSBANK
Op de bank voor de spelers mogen behalve wisselspelers, de coach, eventuele gestrafte
spelers (van de betreffende wedstrijd!) en een verzorger, géén andere personen plaats
nemen! (alle personen dienen lid te zijn van de 'M.Z.V.'). Tijdens de rust wisselen de teams
van spelersbank.
VOLGORDE OP DE SPELERSBANK
Vanuit de tijdwaarnemer gezien: Coach, verzorger, en dan de wisselspelers.
BIJ STRAFTIJD
Dient de betreffende speler plaats te nemen op de hoek van de spelersbank, direct langs de
coach. De straftijd gaat pas in op het moment dat de speler plaats heeft genomen op de
daarvoor bestemde plaats. De tijdwaarnemer houdt de straftijd bij en geeft een signaal aan
de speler wanneer hij het spel weer mag betreden.
WISSELEN
Geschiedt altijd op de middellijn van het veld. De wisselspeler mag worden ingezet, zodra de
te vervangen speler het speelveld heeft verlaten.
TIJDWAARNEMING
Er zal gedurende de wedstrijd zichtbare tijdwaarneming plaats vinden (voor spelers, coach
en publiek).
ALLE DEELNEMENDE LEDEN AAN DE MIERLOSE ZAALVOETBALCOMPETITIE
WORDEN GEACHT DE SPELREGELS TE KENNEN EN ZICH HIER AAN TE HOUDEN!

BELANGRIJK - VERZEKERD VOETBALLEN
Verzekerd is iedereen die lid is van de Mierlose Zaalvoetbal Vereniging 'M.Z.V.'.
Voor wie van belang:
Iedereen die de kosten van medische- of tandheelkundige behandeling zelf moet betalen.
Wanneer is men verzekerd:
Gedurende alle sportactiviteiten (Competitie, Beker e.d.) georganiseerd door de Mierlose
Zaalvoetbal Vereniging.
Hoe inleveren :
Formulier (eventueel kopiëren) geheel ingevuld zo spoedig mogelijk opsturen naar/contact
opnemen met ledenadministratie@zaalvoetbalmierlo.nl (Zo spoedig mogelijk = binnen 2 x 24
uur).
Bij twijfel altijd insturen:
Daar het niet mogelijk is op een later tijdstip dit alsnog te doen !!!
Hoe voorkomt men ongevallen :
- Sportief te blijven voetballen;
- Goede warming-up voor aanvang;
- Géén alcohol voor de wedstrijd.
- De MZV zal geen actie ondernemen naar mensen die letsel oplopen veroorzaakt door
eigen zegelringen of gezicht piercings. Doe deze sieraden dus uit of af.
Per ongeval is men verzekerd voor maximaal € 500,00.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 'M.Z.V.'
LEIDING :
1. De Mierlose zaalvoetbalcompetitie 2019-2020 zal worden geleid door scheidsrechters die
zijn aangesteld door het bestuur van de 'M.Z.V.'.
2. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend en dienen als zodanig te worden
gerespecteerd. Protest in welke vorm dan ook is niet mogelijk.
3. Een scheidsrechter is gerechtigd aan een speler strafminuten op te leggen of hem uit de
zaal te doen te verwijderen. Ook een eventueel aanwezige coach c.q. verzorger dient zich te
gedragen naar de regels van het zaalvoetbal. Wanneer dit niet gebeurd kan dit tot gevolg
hebben door verwijdering van de spelersbank.
WEDSTRIJDREGELS :
4. De wedstrijden van de Mierlose zaalvoetbalcompetitie (competitie- en bekerwedstrijden)
worden geleid door scheidsrechters aangesteld door het bestuur van 'M.Z.V.' en worden
geassisteerd door een tijdwaarnemer en twee lijnrechters, die aangesteld worden door de
deelnemende zaalvoetbalteams. Lijnrechters dienen lid te zijn van de Mierlose Zaalvoetbal
Vereniging.
5. Bij misdragingen van een deelnemer tegenover scheidsrechter/tegenstander e.d. voortijdens en/of na de wedstrijd, zal de vereniging desbetreffende persoon van verdere
deelname uitsluiten. Na uitsluiting tijdens een wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de betreffende
speler voor één of meerdere wedstrijden daaropvolgend kan worden geschorst. Na uitsluiting
tijdens een wedstrijd wordt de spelerskaart van de deelnemer door de scheidsrechter
ingenomen. Bij het aanwezig zijn van de spelerskaarten is de vereniging verplicht naam,
adres, en legitimatiekaart van de betreffende speler/coach (wanneer voor deze personen
daar aanleiding voor is) aan de scheidsrechter te overhandigen. Wanneer deze speler op de
ledenlijst van de met de 'M.Z.V.' samenwerkende organisaties voorkomt, kan tegen deze
deelnemer een strafmaatregel ondernomen worden, hetgeen uitsluiting van wedstrijden bij
de 'M.Z.V.' of met haar samenwerkende organisaties tot gevolg kan hebben.
6. Voor aanvang van de wedstrijd moet een volledig wedstrijdformulier door beide teams aan
de tijdwaarnemer worden overhandigd. De tijdwaarnemer zorgt voor de controle van de
legitimatiebewijzen van de spelende teams.

HET NIET OPKOMEN VAN EEN TEAM !!!!
7. Wanneer een team niet is opkomen dagen voor een vastgestelde wedstrijd, dan geldt de
volgende regel: Het niet opkomende team verliest de wedstrijd met 0-5, krijgt 3
wedstrijdpunten in mindering gebracht in de standenlijst, en er wordt een bedrag van € 25,00
ingehouden op de borg. Niet opkomen geldt ook voor een team dat met minder dan 4
spelers aan de wedstrijd wil beginnen, hier gelden dezelfde regels als voor een niet
opgekomen team. Indien een team twee keer niet is opgekomen (door eigen schuld) kan het
gehele team voor 1 jaar worden geschorst. Indien een team niet speelklaar is op de
vastgestelde tijd, dan dient de scheidsrechter 5 minuten te wachten, voordat de wedstrijd
'definitief wordt afgeblazen'. Indien het team dat te laat verschijnt alsnog in staat is te spelen,
dan kan in overleg met tegenstander/tijdwaarnemer/scheidsrechter en zaalwacht de
beschikbare tijd worden benut voor een vriendschappelijke partij. Voor aanvang van deze
eventuele partij dienen wel de wedstrijdformulieren te worden ingevuld en ondertekend. (5-0
verlies voor het team welke niet is opgekomen, c.q. te laat aanwezig was).
SPORTIVITEITSPRIJS :
8. De sportiviteitsprijs is een prijs die beschikbaar is gesteld door de 'M.Z.V.'. Winnaar
hiervan is het team welke na afloop van de competitie in het totaal het hoogste gemiddelde
per wedstrijd heeft gescoord. De scheidsrechters geven na afloop van de wedstrijd elk team
een punt variërend van 1 t/m 10.
9. Evenals een sportiviteitsprijs stelt de 'M.Z.V.' een aantal andere competitieprijzen
beschikbaar die uitgereikt zullen worden tijdens de afsluitingsavond die plaats zal vinden op
de laatste competitiedag, in het clubhuis Dorpspaviljoen 'De Weijer' Heer van
Scherpenzeelweg 24 te Mierlo, direct na afloop van laatste wedstrijd.
10.Voor een gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten, een gelijkspel 1 punt, en voor een
verloren wedstrijd 0 punten. Als nummer 1 in de eindstand wordt aangemerkt het team dat
de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Mochten er teams gelijk eindigen met een gelijk
aantal punten, dan wordt het team met het beste doelsaldo als nummer 1 in de eindstand
aangemerkt. Mocht ook het doelsaldo gelijk zijn zal het onderlinge resultaat bepalen welk
team als nummer 1 in de eindstand wordt aangemerkt. Mocht ook het onderling resultaat
gelijk zijn kan tussen deze teams een beslissingswedstrijd worden gespeeld, indien het
bestuur van de 'M.Z.V.' dit noodzakelijk acht. Als nummer twee wordt aangemerkt het team
dat op één na de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. enz. enz.

PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING :
11. In het zaalvoetbalseizoen 2019-2020 zal worden gespeeld met alle teams in een poule.
Er zal dit seizoen geen promotie/degradatieregeling zijn.
12. Mocht een team zich tijdens de competitie terugtrekken of wordt een team uit de
competitie gezet, dan vervallen alle uitslagen die dit team al had behaald.
13. De zaalwacht is bevoegd na afloop van de wedstrijd een strafrapport te maken voor
speler, coach, verzorger welke zich in zijn ogen onbehoorlijk heeft gedragen tegenover
leiding, tegenstander, medespelers of publiek. De zaalwacht én leden van de strafcommissie
hebben deze bevoegdheid ter ondersteuning van de scheidsrechter/tijdwaarnemer.
14. Bij gelijke kleur van shirt dient het in het programma thuisspelende team hesjes te
dragen, deze worden verstrekt door de zaalwacht.
ALGEMENE REGELS
15. Voor aanvang van de competitie moet een spelerslijst bij de organisatie worden
ingeleverd met daarop vermeld de gegevens van minimaal 10- en maximaal 20 deelnemers.
Gerechtigde spelers zijn spelers welke bij aanvang van de competitie (20 september 2019)
de minimale leeftijd hebben bereikt van 15 jaar, niet geschorst zijn in een van de
samenwerkende organisaties van de 'M.Z.V.' en aan de voorwaarden van de 'M.Z.V.' te
hebben voldaan. Spelers die tijdens de lopende competitie de gerechtigde leeftijd van 15 jaar
bereiken, zijn speelgerechtigd op de dag dat zij de 15-jarige leeftijd hebben bereikt.
16. Op een eenmaal ingeleverde spelerslijst mogen tot 6 december 2019 aanvullingen
aangebracht worden tot een maximum van 20 deelnemers. Spelers welke niet voorkomen op
de spelerslijst zijn niet gerechtigd deel te nemen voor het betreffende team tijdens de
Mierlose zaalvoetbalcompetitie. Een week na opgave van een nieuwe speler is de speler
speelgerechtigd en kan hij deelnemen aan de Mierlose zaalvoetbalcompetitie. Opgeven van
een nieuwe speler dient digitaal te gebeuren bij de ledenadministratie middels een geheel
ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier dient minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd
verstuurd te zijn om de speler speelgerechtigd te maken.
17. Een speler/coach/verzorger kan als speler slechts voor maximaal één team binnen de
competitie actief zijn. Indien een speler ingeschreven is bij een team kan deze gedurende
het complete seizoen niet actief deelnemen bij een ander team binnen de Mierlose
zaalvoetbalcompetitie.
18. De scheidsrechter is gerechtigd om na elke wedstrijd alsnog een strafformulier te maken
voor een speler of vereniging wanneer daar aanleiding voor is. Het bestuur van de
vereniging 'M.Z.V.' zal ook deze ter kennisgeving aannemen en in behandeling nemen en
ten uitvoer brengen.
19. Voor aanvang van de 1e competitiewedstrijd (van zijn of haar team) dient elke deelnemer
zijn spelerskaart indien nodig te voorzien van een handtekening en pasfoto. Indien dit niet is
gebeurd of indien de kaart niet compleet is ingevuld is de legitimatiekaart ongeldig.

20. Elk team is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor het gebruik van de
sporthal en voor de kleedlokalen, die in een nette staat weer achtergelaten dienen te
worden.

21. Tevens is ieder team verplicht de aanwijzingen van de sporthalbeheerder(s) en
zaalwacht op te volgen.
22. In de Mierlose zaalvoetbalcompetitie worden de regels aangehouden van de N.C.S.Zaalvoetbalregels.
23. Aansprakelijkheid van de vereniging 'M.Z.V.' gaat niet verder dan datgene waarin de
door de vereniging afgesloten verzekering is voorzien.
24. Roken in sporthal, kleedlokalen, foyer en dergelijke is ten strengste verboden!!!
25. Indien er schade is in/aan de kleedlokalen als men deze bij binnenkomst opmerkt dan
dient dit direct te worden gemeld bij de sporthalbeheerder of zaalwacht.
26. Het bestuur van de vereniging 'M.Z.V.' is niet verantwoordelijk voor diefstal of
beschadigingen van materiaal of kleding van de deelnemende teams. LAAT DUS GEEN
WAARDEVOLLE SPULLEN TIJDENS DE WEDSTRIJDEN IN HET KLEEDLOKAAL!!!
27. Een wijziging van de contactpersoon dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan
het secretariaat met vermelding van reden. Tevens dient bij het secretariaat van de 'M.Z.V.'
een tweede contactpersoon bekend te zijn, i.v.m. het feit als de eerste contactpersoon voor
kortere of langere tijd onbereikbaar is.
28. Het is niet toegestaan om intrapballen mee te brengen! Wel zorgt de 'M.Z.V.' ervoor dat
elk team voor aanvang van de wedstrijd een intrapbal krijgt. Zorg dat uw team op tijd
speelklaar staat. (Geen 'uur' van te voren, daar dit zeer hinderlijk kan zijn voor de andere
sporters!) Zolang er nog een wedstrijd bezig is mag er niet langs de lijn ingetrapt te worden
ter voorkoming van hinder richting de lopende wedstrijd.
29. Strafminuten en sportiviteitspunten worden door het bestuur gedurende de competitie
nauwlettend in de gaten gehouden. Indien deze punten in een bepaalde periode te veel
(strafminuten) of onvoldoende zijn (sportiviteitspunten) zal er minimaal een berisping volgen
voor het gehele team en eventueel na herhaaldelijk onsportief gedrag, uitsluiting voor het
gehele team uit de competitie volgen.
30. Schorsingen gelden zowel voor competitie- als bekerwedstrijden. Langdurige
schorsingen worden doorgegeven aan regioverenigingen waarmee de 'M.Z.V.' samenwerkt.
31. Straffen uitgesproken door de strafcommissie van de 'M.Z.V.' zijn bindend, dat wil
zeggen dat bij de 'M.Z.V.' geen beroep meer mogelijk is.
32. Elk team is verplicht voor aanvang van de competitie een waarborgsom van € 50,00 te
betalen. Deze waarborgsom wordt door de 'M.Z.V.' aangewend bij eventuele straffen,
zaalhuur e.d. Na afloop van de competitie zal de waarborg (eventueel restant) aan de teams
worden geretourneerd.
33. Door deelname aan de Mierlose zaalvoetbalcompetitie verklaren de deelnemers en de
deelnemende teams zich akkoord met het Huishoudelijk Reglement van de 'M.Z.V.'.
34. In alle gevallen waarin dit reglement en de algemene regels niet voorziet, beslist het
bestuur van de Mierlose Zaalvoetbal Vereniging 'M.Z.V.'.

