Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel

Reglement seizoen 2019-2020
Inschrijving
Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen
is voldaan, kan de wedstrijd van het betrokken team geen doorgang vinden.
Spelers
Zowel vrouwen als mannen mogen uitkomen in de zaalvoetbalcompetitie van het
Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel.
Een speler mag maar voor 1 team uitkomen en kan ook slechts bij 1 team op de
spelerslijst voorkomen. Mocht geconstateerd worden dat een speler voor
meerdere teams uitkomt, dan wordt de uitslag van de wedstrijden waarin hij
onterecht heeft meegespeeld op 0-5 gesteld.
Afmelden
Je team afmelden kan altijd voorkomen, doe dit dan z.s.m. en wel bij het
secretariaat EN via de whatsapp, zodat je de tegenstrever ook hebt verwittigd!
Een team dat te laat komt zodat de wedstrijd niet op tijd kan beginnen, begint
de wedstrijd met een 1-0 achterstand. De klok wordt gestart om 19:00 uur of op
het voorziene uur van de wedstrijd. Zijn beide teams te laat, dan wordt de klok
gestart en blijft de score 0-0 tot de aftrap. De eerste time wordt dan afgefloten
op het moment dat de normale wedstrijd zou beëindigd worden.
Wedstrijden zoals vermeld in de kalender kunnen onder geen beding worden
omgezet. Mocht je team een wedstrijd niet kunnen spelen dan zal dit een
reglementaire nederlaag tot gevolg hebben. Je hebt een jaarprogramma dus je
kunt ruim op tijd je maatregelen nemen. Neem het programma goed door en
bespreek met elkaar de pijnpunten. Je hebt meerdere spelers, dus selecteer
zorgvuldig!
Indien je team niet aan voldoende spelers raakt om de wedstrijd te starten, laat
je de spelers die wel kunnen alleszins naar de sporthal gaan om te zaalvoetballen
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tegen of met spelers van de voorziene tegenpartij! Zo ontneem je de frustratie
weg en laat je de tegenstrevers en je eigen opgekomen spelers toch nog
genieten van een leuk potje voetbal. In overleg wordt voor de wedstrijd beslist of
de wedstrijd eindigt op forfaitcijfers of dat de uitslag bevestigd wordt tussen de
twee teams, waarvan de ploeg met te weinig spelers aangevuld wordt met
spelers van het andere team.
Mocht een team voor de tweede maal niet opkomen of met te weinig spelers
aanwezig zijn, dan kan het bestuur besluiten dit team uit de competitie te
verwijderen. Er bestaat in dit geval geen recht op teruggave van de contributie.
Een team dat zonder zich af te melden niet opkomt voor een wedstrijd loopt het
risico het volgend seizoen niet opnieuw ingeschreven te worden.
Tenue
Teams moeten spelen in de juiste tenues. Dus volgens de opgegeven kleuren.
Het team dat vermeld staat als thuisspelend moet zorgen voor reservetenues of
hesjes.
Ieder team moet in complete, gelijke uitrusting de wedstrijden spelen. Mocht dit
om wat voor reden dan ook niet kunnnen, dan beslist de scheidsrechter of er
gespeeld wordt.
De truitjes moeten genummerd zijn. Eventuele nummers op de broek moeten
hetzelfde nummer dragen als het truitje waarmee de speler speelt. Twee spelers
van eenzelfde team kunnen nooit met hetzelfde nummer spelen!
De aanvoerder moet duidelijk zichtbaar een aanvoerdersband dragen.
Puntenverdeling, promotie en degradatie
Een team behaalt bij een overwinning 3 punten, bij een gelijkspel 1 punt en bij
een nederlaag geen punten.
Het team dat op het einde van de competitie de meeste punten heeft, wordt
kampioen en promoveert naar de bovenliggende klasse. Ook de nummer twee
promoveert. Dit geldt niet voor de eerste klasse.
Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo ook gelijk, dan
beslist het onderling resultaat (de optelsom van beide onderlinge duels). Is ook
dit gelijk, dan is het aantal gescoorde doelpunten beslissend. Is ook dit gelijk,
dan wint het team met de minste tegendoelpunten. Is ook dit gelijk, dan volgt
een beslissingswedstrijd met eventuele penalties. De teams die voorlaatste en
laatste eindigen, degraderen.
Ledenlijsten
Elk team heeft zijn ledenlijst doorgegeven aan het secretariaat. Enkel spelers die
vermeld staan op de ledenlijst mogen daadwerkelijk spelen (dit in verband met
verzekering). Gebruik maken van een speler die niet op deze lijst staat betekent
0-5 verlies.

samen maken wij UW TEAM sterker

De teams zijn verplicht een spelerslijst voor te leggen aan de scheidsrechters, dit
voor elke wedstrijd! Hierop moet per speler zowel de voor- als achterkant van de
identiteitskaart staan met een duidelijke foto.
Je kan ten allen tijde spelers toevoegen via het secretariaat. Nadat de gegevens
verwerkt zijn en het lidgeld voor de nieuwe speler betaald werd, is deze
speelgerechtigd. Meestal duurt dit 1 week.
Scheidsrechters
De zaalvoetbalwedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de Vlaamse
Zaalvoetbalbond. Mocht er om welke reden dan ook, geen scheidsrechter
opdagen, dan mag de club met de meest aanwezige spelers een scheidsrechter
aanduiden; bij overleg mag er ook zonder scheidsrechter gespeeld worden.
Denk erom: fairplay staat bij ons hoog in het vaandel!
De aanvoerder
De aanvoerder/kapitein moet duidelijk zichtbaar een aanvoerdersband dragen.
De aanvoerder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn team.
Wedstrijdformulier
Het wedstrijdformulier moet voor aanvang van de wedstrijd door de aanvoerder
worden ingevuld, daarna voorgelegd worden aan de tegenpartij en dan
afgegeven aan de scheidsrechter ter controle samen met de ledenlijst van de
aanwezige spelers. Graag invullen in leesbare drukletters (hoofdletters) en juiste
rugnummers! Na de wedstrijd moet het nog afgetekend worden.
Op het formulier moet duidelijk worden weergegeven wie de kapitein is.
De scheidsrechter beoordeelt de teams qua sportiviteit, duidt aan wie in zijn
ogen de beste speler is van de ploeg en schrijft eventuele bijzonderheden op.
Ook noteert hij de doelpuntenmakers, en eventuele kwetsuren.
Gebruik daarom steeds het officiële scheidsrechtersblad!
Het wedstrijdformulier moet daags nadien op het secretariaat toekomen: hetzij
via mail, via gsm of meegeven met verantwoordelijke indien die aanwezig is.
Hiervoor is de thuisploeg verantwoordelijk.
Kwetsuren
In geval van kwetsuur, moet dit steeds vermeld worden op het scheidsrechtersblad door de referee en door niemand anders!
Daags nadien contacteer je Sally Van Goethem op het nummer 03/286.59.50 of
via mail: sally.vangoethem@fros.be
Ga naar de dokter (of kliniek) en laat de verzekeringsformulieren invullen door
de dienstdoende arts. Je vindt dit formulier op de website van KSAH-zaalvoetbal:
www.zaalvoetbalksah.be
KSAH-zaalvoetbal kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of
kwetsuren.
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Gele en rode kaarten/schorsingen.
Voor KSAH-zaalvoetbal staat fairplay en fun voorop, nog voor het resultaat!
Gele en rode kaarten worden vermeld op het scheidsrechtersblad door de
referee. Deze worden bijgehouden op het secretariaat en tellen mee voor de
trofee van de fairplay op het einde van het seizoen.
Geel betekent directe uitsluiting van de wedstrijd en de speler mag nog
vervangen worden door een andere reservespeler. De uitgesloten speler moet
zich direct naar de kleedkamer begeven.
Na een tweede gele kaart binnen de twee maanden, zal één speeldag schorsing
volgen.
Bij een rode kaart moet de speler direct het speelveld verlaten en zich naar de
kleedkamer begeven. Hij mag niet vervangen worden en er volgt een schorsing,
opgelegd door het bestuur.
Bedreiging en/of lichamelijk geweld jegens de scheidsrechter of een ander voor
de KSAH-zaalvoetbal werkend persoon zal definitieve verwijdering van de
betrokken speler(s) tot gevolg hebben met schrapping van de ledenlijst tot
gevolg.
Let op:
Een team dat zich of verbale of andere wijze laat gaan ten opzichte van een
scheidsrechter en/of een andere official van KSAH-zaalvoetbal zal onmiddellijk uit
de competitie worden verwijderd. Er bestaat geen recht op teruggave van het
contributiegeld.
Bekercompetitie
Dit seizoen zijn we met 18 clubs. Om iedereen de mogelijkheid mee te spelen in
de bekercompetitie, zal de eerste ronde gespeeld worden over 9 wedstrijden. Er
zullen echter slechts 8 teams naar de volgende ronde doorgaan. Het team dat
het slechtste resultaat neerzette van de 9 winnaars valt af. Er wordt hetzelfde
systeem gehanteerd als bij promotie/degradatie.
Door de trekking komen de eersteklassers tegen mekaar uit. Dit vergt
maatregelen ten opzichte van deze regel. Daardoor kunnen slechts 5 winnaars
van de overgebleven 6 bekerwedstrijden (tussen tweedeklassers) doorgaan.
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