Reglement Olympos Futsal Competitie
1. Tijden: Vanaf het tijdstip dat vermeld staat in het
wedstrijdschema heeft men achtereenvolgens:
a) maximaal 5 minuten inspeeltijd;
b) 20 minuten speeltijd eerste helft;
c) maximaal 5 minuten rust;
d) 20 minuten speeltijd tweede helft.
2. Einde wedstrijd: De scheidsrechter dient er op toe te zien dat de tijden van het
wedstrijdschema nagevolgd worden. Oftewel, de wedstrijd dient beëindigd te worden op
of voor het tijdstip van de volgende ronde (start inspeeltijd volgende wedstrijd). In het
geval van de laatste wedstrijd van de dag dient de scheidsrechter erop toe te zien dat de
wedstrijd beëindigd wordt maximaal 50 minuten na de aanvangstijd van de wedstrijd
volgens het wedstrijdschema.
3. Wedstrijdbal: Het thuisspelende team (als eerste vermeld) zorgt voor een speelbal!
Deze is tegen het inleveren van de OlymPas af te halen bij de sportdesk.
4. Scheidsrechter: In het wedstrijdschema staat aangegeven welk team de scheidsrechter
moet leveren. Dit team speelt zelf voor of na de wedstrijd die men moet fluiten..
5. Scheidsrechter afwezig (1): Indien de scheidsrechter niet komt opdagen, fluit het
winnende team van de vorige wedstrijd. NB.: zie ook artikel 10.
6. Shirtkleuren: Zijn er teams met dezelfde kleur shirt, dan moet het uitspelende team
voor een andere kleur shirt zorgen of te spelen in teamhesjes (te leen bij de sportdesk).
8. Verhindering: voor de start van de competitie mag een team twee data opgeven
waarop niet gespeeld kan worden. Hier wordt bij de indeling zoveel mogelijk rekening mee
gehouden. Aan het eind van iedere competitiehelft is een inhaalweek gepland. Buiten die
week is het praktisch onmogelijk wedstrijden te verplaatsen.
Verhindering, zonder gevolgen voor de borg, is naast die twee data alleen mogelijk bij
absolute overmachtssituaties, te beoordelen door de organisatie. Als de wedstrijd niet
ingehaald kan worden, verliest het afmeldende team de wedstrijd reglementair met 5-0;
zie verder artikel 9.
9. Team afwezig: Bij ONAANGEKONDIGD niet op komen dagen verliest men reglementair
met 5-0 en krijgt men de borg NIET geretourneerd..
10. Scheidsrechter afwezig (2): Het afmelden van een scheidsrechterbeurt is alleen bij
zeer hoge uitzondering mogelijk. Bij afmelding meer dan 24 uur van te voren en bij hoge
uitzondering heeft dit geen gevolgen voor het retourneren van de borg. Bij het
ONAANGEKONDIGD niet op nakomen van de scheidsrechterverplichting krijgt men de borg
NIET geretourneerd.
11. Herhaling van plichtverzuim: Na 2 maal overtreding van artikel 9 wordt het team uit
de competitie gezet zonder restitutie van de contributie. Bij 2 maal overtreding van artikel
10 zonder aankondiging wordt het team uit de competitie gezet zonder restitutie van de
contributie.
12. Wangedrag: Bij extreem wangedrag (bv. vechtpartijen in het algemeen, agressie t.o.v.
scheidsrechter, negeren tijdstraffen), te beoordelen door de organisatie van de OFC,
wordt de wedstrijd reglementair verloren met 5-0 en wordt het hele zich wangedragende
team uit de competitie gezet zonder restitutie van de contributie of de borg. Als dit
voorkomt op het eind van het seizoen dan strekt de straf zich uit over het volgende
seizoen.
NB.:
De contactpersonen van de verschillende teams dienen er op toe te zien dat de uitslagen
van de wedstrijden in de ringband worden genoteerd. De uitslagen mogen ook digitaal aan
de organisatie doorgegeven worden.

