Spelregels voor Indoor Soccer Competitie Metsj Point
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Competitie wedstrijden duren 2 x 20 minuten met (+/- 5 minuten rust).
Iedere vorm van tackelen of neerhalen is verboden en wordt door de scheidsrechter meteen afgefloten.
Overtreding, opzettelijk of grof is aan de kant voor 2 minuten  Groene kaart (waarschuwing).
Overtreding, opzettelijk of grof na de waarschuwing is geel  €5,- boete
Ongeoorloofd of zwaar onsportief gedrag word bestraft met rood  €10,- boete
De terug passregel geldt: De keeper mag de bal niet met de hand opvangen, als een medespeler hem de
bal gecontroleerd met de voet of knie heeft toegespeeld (volgens KNVB-veld reglement).
De keeper mag de bal alleen in het strafschopgebied in de hand nemen.
De keeper mag de bal over de middenlijn gooien maar niet gooiend scoren.
Alle vrije trappen moeten indirect genomen worden.
Afstand bij een spelhervatting is minimaal 3 meter.
Een strafschop wordt vanaf 7 meter genomen.
Boarding/Net vasthouden/vastpakken is niet toegestaan.
Iedere vorm van sieraden moet af- of uitgedaan worden.
Bij niet opkomen dagen is de wedstrijd verloren met 0-3. Tevens krijgt het desbetreffende team 3
winstpunten in mindering en een boete van € 40,00. Deze wedstrijd wordt niet overgespeeld. Wanneer
een team meer dan 10 minuten te laat op het veld verschijnt, geldt de regel als niet op komen dagen. Het
andere team wint dan automatisch met 3-0.
Elke speler wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het reglement. Onbekend zijn daarmee
wordt daarom niet door de competitie leiding aanvaard. De gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
zijn ter beoordeling van de competitie leiding.
Iedere deelnemer heeft de plicht zich op correcte en sportieve wijze te gedragen. De deelnemer dient te
allen tijde respect te tonen voor de tegenstander en alle anderen die bij het spel betrokken zijn, zowel
voor, tijdens, als na de wedstrijd. Indien de deelnemer zich schuldig maakt aan ergerlijk gedrag tijdens
de wedstrijden en/of minder vleiende opmerkingen maakt naar de scheidsrechters, wedstrijdleiding
en/of competitie leiding kan het gehele team worden uitgesloten van de competitie.
Bij uitsluiting of terugtrekking na inschrijving of tijdens de competitie zal geen enkele financiële
bijdrage worden terugbetaald.
Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden met een voetbal maat 5, Metsj Point zal deze bal verzorgen.
Indien twee teams een tenue in dezelfde kleur dragen zal het thuisspelende team zich moeten voorzien
van hesjes of een ander tenue.
Wedstrijdformulieren dienen door de scheidsrechter ingevuld te worden en na afloop van de wedstrijd
ingeleverd te worden door de scheidsrechter aan de bar in Metsj Point.
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Het is niet toegestaan om op de boarding en/of in de netten te klimmen.
Op het veld mag alleen gespeeld worden met “schone” sportschoenen voorzien van kunststof noppen.
Voetbalschoenen voorzien van stalen noppen/schroef noppen is ten strengste verboden
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
Het nuttigen van etenswaren kan alleen in de kantine.
Etenswaren en drank zijn verboden op en rond het speelveld van Sporthal .
Het spelen op het veld van Indoor Soccer Metsj Point geschied geheel op eigen risico en
verantwoordelijkheid.
De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of geleden
materiële schade in en om Sporthal Metsj Point
Er geldt een algeheel rookverbod in de Sporthal.
Instructies van het personeel van Metsj Point dienen ten allen tijde direct opgevolgd te worden.

Indoor Soccer Competitie Metsj Point
De Stok 12 Roosendaal

E-mail: gijs@metsjpoint.nl
Mobiel: +31 6 26 35 63 42

