Bedrijfssportbond Brussel en Omstreken
aangesloten bij FROS Multisport Vlaanderen vzw
Zaalvoetbal
Algemeen reglement 2019 – 2020
1. Er wordt gespeeld volgens de spelregels zoals vastgelegd door de Vlaamse Zaalvoetbalbond

(VZVB), rekening houdend met de aanpassingen van BBO Zaalvoetbal (zie document spelregels).
Het klassement wordt opgemaakt volgens # punten, # gewonnen wedstrijden,
doelpuntensaldo, # gemaakte doelpunten, onderlinge duels (# punten, # gewonnen
wedstrijden, doelpuntensaldo, # gemaakte doelpunten).
2. Na het vastleggen van de definitieve data mag men onderling een wedstrijd wijzigen, bij voorkeur

10 dagen vóór de betreffende datum, zoniet heeft de tegenpartij het recht te weigeren de
wedstrijd te spelen. Elke wijziging moet gemeld worden aan de BBO.
o > 5 werkdagen op voorhand: persoonlijk tegenstander én organisatie verwittigen via mail
o < 5 werkdagen op voorhand: persoonlijk tegenstander én organisatie verwittigen via
telefoon en mail
3. Spelers

o zowel mannelijke als vrouwelijke spelers zijn toegelaten; min. leeftijd is 15 jaar;
o de ploeg bestaat uit hoofdzakelijk interne spelers (personeelsleden bedrijf + "contractors");
max. 2 externe spelers tegelijk opstellen;
o competitiespelers KBVB zijn onbeperkt toegelaten indien voldaan is aan bovenstaande
voorwaarden;
o het opstellen van niet‐gelicentieerde spelers resulteert in 5‐0 FF.
4. Forfait: indien een ploeg vier keer forfait geeft tijdens het seizoen, wordt die ploeg uit de

competitie genomen. Alle reeds gespeelde en toekomstige wedstrijden van die ploeg worden
aangepast naar forfaitcijfers. Indien een team door omstandigheden zelf uit de competitie stapt
veranderen alle gespeelde en toekomstige matchen van die ploeg naar forfaitcijfers.
5. De thuisploeg zorgt voor:

o een futsalbal, wedstrijdblad en scheidsrechter (geen officiële SR verplicht)
o Indien er een scheidsrechter aangevraagd wordt via BBO moet deze scheidsrechter door de
thuisploeg steeds cash betaald worden voor de match.
o enkele flessen plat water voor de tegenstander en de scheidsrechter
6.

Scheidsrechter: indien de scheidsrechter door omstandigheden niet aanwezig is, wordt
onderling beslist of:
o De match gespeeld wordt zonder scheidsrechter.
o De match gefloten wordt door een andere scheidsrechter overeengekomen door de twee
teams.
o De match geannuleerd en verplaatst wordt naar een andere datum.

7. Genummerde truitjes zijn verplicht. Indien beide ploegen in dezelfde kleuren spelen, is de

thuisploeg verplicht in de reserveoutfit te spelen (of met hesjes).
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8.

Indien een team forfait geeft op de dag zelf of als een team niet komt opdagen voor een match
zonder verwittiging van het BBO‐secretariaat en de tegenstander, zullen zij instaan voor alle
kosten. (huur zaal, scheidsrechter)

9. Sancties:

o Gele kaart: de speler moet zich onmiddellijk naar de kleedkamer begeven en mag niet meer
plaatsnemen op de reservebank. De speler mag gewisseld worden (enkel door personen die
op het scheidsrechtersblad staan).
o Rode kaart: de speler moet zich onmiddellijk naar de kleedkamer begeven en mag niet meer
plaatsnemen op de reservebank. De speler mag niet gewisseld worden. Extra sanctie : de
speler is min. één wedstrijd geschorst. (Volgende speeldag) Het aantal geschorste
wedstrijden kan verhoogd worden door het bestuur van KSAH Zaalvoetbal, afhankelijk van
de aard van de overtreding.
10. De wedstrijduitslag wordt ten laatste de dag ná de wedstrijd gemeld via e‐mail

(zaalvoetbal@bbo‐bedrijfssport.be). Het wedstrijdblad wordt ten laatste 5 dagen na de
wedstrijd opgestuurd door de thuisploeg.
11. Het wedstrijdblad dient bij elke wedstrijd volledig ingevuld te worden

o invullen vóór de wedstrijd: wedstrijddatum + naam scheidsrechter + naam ploegen + naam
spelers + licentienummers spelers + handtekening kapiteins;
o licentieblad van spelers moeten voor controle aanwezig zijn; bij het ontbreken van dit blad
worden de namen van de spelers op het blad geschreven met ID‐kaart bij de hand ter
controle. Na ontvangst op het VLB‐secretariaat zal het blad gecontroleerd worden op
licentienummers.
o invullen ná de wedstrijd: eindstand + fairplayscore + ev. opmerkingen + handtekening
verantwoordelijken en scheidsrechter;
o alleen de kapiteins en de scheidsrechter zijn gerechtigd ev. opmerkingen in verband met de
wedstrijd op het scheidsrechtersblad te formuleren;
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