Regelement Bedrijfsvoetbal Rijssen 2019
1. Welkom:
Namens het bestuur van het Bedrijfsvoetbal Rijssen presenteren wij u hierbij het reglement voor het
voetbaljaar 2019. Wij vragen u dit reglement goed door te lezen en zich hieraan te houden.
2. Kosten deelname:
De kosten voor deelname aan het gehele toernooi bedraagt per ingeschreven team € 100,00.
Dit bedrag dient voldaan te zijn voor aanvang van de loting voor het toernooi. Gelieve het inschrijfgeld per
bank betalen via t.a.v. R.K.S.V. Rijssen IBAN: NL77RABO0145416801.
Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor:
1. gratis warme hapjes voor deelnemers tijdens de speelavonden;
2. consumpties voor de vrijwillige scheidsrechters;
3. materiaalkosten organisatie;
4. consumpties voor het kantinepersoneel;
5. prijzen en bedankjes;
6. de afsluitende feestavond (inhuur materiaal, muziek, enz.).
3. Spelerslijst:
Nadat alle teams bekend zijn volgt er een digitale factuur waarop een link staat om de spelerslijst in te vullen.
De lijst met deelnemende spelers dient voor aanvang van de eerste speelavond ingevoerd te zijn.
Hierbij is het van groot belang om rekening te houden met de volgende regels;
1. iedere speler is minimaal 16 jaar;
2. een speler mag slechts uitkomen voor één team;
3. een speler is alleen speelgerechtigd bij het team waar diegene als eerste meedoet.
Van iedere speler dient de voornaam, achternaam, geboortedatum, vereniging, elftal en klasse ingevuld te
worden. Wanneer er gegevens ontbreken of onjuist zijn aangeleverd, kan deze speler uitgesloten worden van
deelname.
Na de eerste speelavond is het niet meer toegestaan om spelers aan de selectie toe te voegen.
4. Selectiespeler:
Ieder team dat deelneemt aan het 7-tegen-7-toernooi is het toegestaan om maximaal één selectiespeler op te
stellen. Een selectiespeler is iemand die speelt in een team dat uitkomt in de K.N.V.B. Reserve Hoofdklasse,
Hoofdklasse en Topklasse en hoger. Wanneer er meer dan de bovengenoemde selectiespelers tegelijk
opgesteld zijn, worden er passende maatregelen getroffen zoals een reguliere overwinning van 3-0 voor het
andere team. Het bestuur en de aangewezen scheidsrechter zal toezien op naleving van bovenstaande regel.
Klachten of protesten aangaande ongerechtige spelers moeten diezelfde avond door de aanvoerder onder
vermelding van naam en feiten aan de organisatie doorgegeven worden.
De Organisatie Bedrijfsvoetbal Rijssen kan altijd optreden tegen (vermeende) ongeregeldheden en indien nodig
overeenkomstig straffen.

5. Wedstrijdschema:
De wedstrijden worden afgewerkt volgens het vooraf vastgestelde wedstrijdschema, deze wordt op de loting
aan u overhandigd of wanneer iemand niet aanwezig is toegezonden. De wedstrijden zijn vooraf gepland en
van het schema kan alleen in uiterste noodgevallen afgeweken worden. Een verzoek hiertoe kan ingediend
worden bij een van de bestuursleden.
Een aanvraag tot verplaatsing van een wedstrijd dient minimaal een week voor aanvang bij het bestuur binnen
te zijn. Een eventuele wijziging wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Elke wedstrijd van de 7-tegen-7-competitie zal 2 x 12 minuten duren. Elk team kan voor maximaal twee
wedstrijden per avond ingepland worden. De halve finale wedstrijd duurt ook 2 x 12 minuten en de finale
wedstrijd 2 x 12 minuten. Bij een gelijke stand in de halve finale of finale wordt er eerst 2x 5 minuten verlengt,
indien de stand wederom gelijk is worden er drie penalty’s per team genomen, daarna een penalty om en om.
6. Poulefase:
Bepaling eindstand poulewedstrijden, hierover is geen discussie mogelijk:
a) aantal wedstrijdpunten;
b) onderlinge wedstrijdpunten*;
c) onderlinge wedstrijd*;
d) doelsaldo uit onderlinge wedstrijd*;
e) doelsaldo uit alle gespeelde wedstrijden;
f) meeste doelpunten voor;
g) strafschoppen ieder team 5 strafschoppen daarna om en om
* dit gaat dus om de teams de gelijk geëindigd zijn kunnen dus ook 3 teams zijn
Alle wedstrijden na de poulefase dienen beslist te worden. Bij een gelijkspel wordt er bij 7-tegen-7 in totaal 10
minuten (2 x 5 minuten) extra gespeeld. Kent de wedstrijd dan nog geen winnaar dan worden er drie
strafschoppen per team genomen. D.m.v. een loting wordt er bepaald wie er beginnen moet. Strafschoppen
worden genomen totdat er een winnaar bekend is.
7. Wedstrijdformulier:
Voor aanvang van iedere wedstrijd, wordt door de organisatie een spelerslijst afgegeven aan de aanvoerder
van elk team. De aanvoerder zorgt voor het invullen en inleveren van deze lijst bij de organisatie. Op deze lijst
mogen zonder overleg geen spelers vermeld staan die vooraf niet aangemeld zijn. De ingeleverde formulieren
worden gecontroleerd op juistheid (denk hierbij om het aantal selectiespelers). Na de wedstrijden zullen de
scheidsrechters de uitslag invullen op een aangeleverd wedstrijdformulier en ook vermelden zij eventuele
bijzonderheden, vervolgens wordt het formulier ondertekend ingeleverd bij de organisatie bedrijfsvoetbal voor
controle.
De aanvoerder van elk team, is verantwoordelijk voor:
1. het juist invullen van de deelnemerslijst;
2. het naleven van de regels.

8. Teamkleding:
Ieder team dient voor zijn eigen kleding te zorgen. Wanneer twee tegen elkaar spelende teams shirts dragen
met dezelfde, of op elkaar lijkende kleuren, zal de scheidsrechter zorgen voor hesjes met afwijkende kleuren.
Scheenbeschermers zijn verplicht voor iedere speler!

9. Minimaal aantal spelers:
Wanneer een team dat deelneemt aan de 7-tegen-7-competitie te laat aanwezig is of met minder dan 6 spelers
verschijnt, wordt er aan de tegenstanders een reglementaire overwinning van 3-0 toegekend.
10. Wissels:
Tijdens iedere wedstrijd mag er doorlopend gewisseld worden (denk aan de selectiespelers), een speler die
gewisseld is mag diezelfde wedstrijd gewoon weer meedoen.
11. Wedstrijdleiding & Spelregels:
De organisatie draagt zorg voor de scheidsrechters en grensrechters. Er kan door de deelnemende teams niet
geprotesteerd worden tegen de beslissing van de scheidsrechter. De scheidsrechters zullen extra streng toezien
op handhaving van algemene voetbalregels van met name het dragen van scheenbeschermers en goed
schoeisel (dit is verplicht). Voor de sportieve strijd om de "Fair Play Cup" worden door de scheidsrechters elke
wedstrijd punten gegeven aan de desbetreffende teams voor naar wij hopen hun sportieve gedrag.
Spelregels 7 tegen 7 zoals deze ook bekend zijn bij de KNVB afdeling 45+ voetbal. Denk aan ingooi i.p.v. intrap,
geen slidings (alleen toegestaan zonder tegenstander in de buurt, bijvoorbeeld om de bal binnen te houden),
gele kaart is verplicht 3 minuten eruit, 2x geel of direct rood is niet meer meedoen met de wedstrijd en met
een man minder de wedstrijd verder spelen. Doeltrap onderhands inrollen (bowling actie), niet voor je zelf uit
rollen en dan schieten.
12. Sancties:
Spelers worden door de scheidsrechter bij 1x geel voor 3 minuten van het veld worden gestuurd bij 7-tegen-7.
Commentaar op de scheidsrechter wordt direct met geel bestraft. Wij als organisatie zijn uiteraard zeer
content met de scheidsrechters die geheel vrijwillig dit toernooi fluiten.
Laat de scheidsrechters dan ook genieten van een sportieve wedstrijd. Spelers die met 2x geel of direct rood
van het veld worden gezonden zullen automatisch voor de eerst volgende wedstrijd worden geschorst.
Wanneer de scheidsrechter of grensrechter door spelers van een team (op de speelavond of daarna, in woord
of gebaar) onheus bejegend wordt, kan deze in beklag gaan bij de organisatie. De organisatie zal dit
onderzoeken en zo nodig een strafmaat bepalen. De beslissing van de organisatie in deze is bindend. Bij grove
onregelmatigheden, zowel in als naast het veld alsmede op het wedstrijdformulier, wordt het gehele elftal van
verdere deelneming uitgesloten. De reeds gespeelde wedstrijden worden vervallen verklaard. Tevens wordt er
bij uitsluiting geen inschrijfgeld gerestitueerd. Uitspraken van de organisatie, betreffende bovengenoemde
punten worden binnen een speelronde, mondeling, schriftelijk of per e-mail aan de desbetreffende team
bekend gemaakt.

13. Kleedkamers:
Ieder team is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamers na de wedstrijden. De teams
die het laatst de kleedkamer gebruiken dienen deze schoon achter te laten. De indeling van de kleedkamers
wordt door de organisatie bepaald. Bij eventuele schade aangebracht aan de kleedkamers van R.K.S.V., zal de
organisatie het desbetreffende team aansprakelijk stellen, en de schade op dit team verhalen.

14. Aansprakelijkheid:
De Organisatie Bedrijfsvoetbal Rijssen en R.K.S.V. stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van
persoonlijke eigendommen. Ook kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van
lichamelijk letsel. Deelname aan Bedrijfsvoetbal Rijssen houdt in, dat men als deelnemend team akkoord gaat
met bovenstaande regels. Wij vragen u dit reglement ook aan de spelers te overhandigen.
De Organisatie Bedrijfsvoetbal Rijssen wenst u alvast een leuk en sportief toernooi toe! Organisatie
Bedrijfsvoetbal Rijssen 2019 is te bereiken via info@bedrijfsvoetbalrijssen.nl en bestaat uit de volgende
personen:
1. Mark Lohuis
2. Joost Nollen
3. Lisa Steenberg
4. Bernardo Mulder
5. Berjan de Wilde
6. Eric Borghuis
7. Johanna Holstege

