Reglement
O.V.S.T.- zomeravondcompetitie 2019
! Wedstrijden duren 2 x 30 minuten.
! Er zijn 5 (doorlopende) wissels toegestaan.
! Een wedstrijd mag aanvangen als een team minimaal uit 7 spelers
bestaat.
! Als een team uit minder dan 7 spelers bestaat mag de tegenstander
een of meerdere speler(s) afstaan en kan men de wedstrijd
aanvangen. Het team met te weinig spelers heeft de wedstrijd
automatisch met 5-0 verloren.
! Scheidsrechters kunnen een gele kaart geven. Deze kaart betekent
automatisch 5 minuten straf. 2x een gele kaart is gelijk aan een rode
kaart. Een scheidrechter kan ook direct een rode kaart geven. Bij een
rode kaart dient desbetreffende speler het veld direct te verlaten en
mag niet worden vervangen door een andere speler.
! Een speler die een rode kaart heeft ontvangen, is automatisch voor de
eerstvolgende wedstrijd geschorst. Elftalleiders zien hierop toe.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal bij het betreffende
elftal 3 punten in mindering worden gebracht, en is de gespeelde
wedstrijd met 5-0 verloren.
! Spelers mogen niet ergens in seizoen 2018 – 2019 voor een eerste elftal
uitkomen, dat binnen de K.N.V.B. veld- of zaalvoetbalcompetitie of
waar dan ook speelt. Elftalleiders zien hier op toe. Indien hieraan
geen gevolg wordt gegeven, zal bij het betreffende elftal 3 punten in
mindering worden gebracht , en is de gespeelde wedstrijd met 5-0
verloren. Er mag hiervan worden afgeweken na onderling overleg
tussen beide teamleiders en competitieleider(s).
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! Een speler mag gedurende de gehele competitie slechts uitkomen voor
één team (m.u.v. als gastspeler van team met minder dan 7 spelers).
Bij overtreding heeft het team waarvoor desbetreffende speler heeft
gespeeld de wedstrijd met 5-0 verloren.
! Van ieder team mogen maximaal 4 spelers onder de 21 jaar
gelijktijdig op het veld staan . De minium-speelleeftijd voor deelname
is 16 jaar.
! Bij gelijke kleur van shirts moet de thuisspelende club voor andere
shirts zorgen. Aan OVST-barpersoneel kunnen hesjes worden
gevraagd.
! Als de laatste wedstrijd tussen twee teams beslissend is zal deze met
neutrale grensrechters worden gespeeld.
! Afmeldingen ruim van tevoren doorgegeven aan de competitieleider(s). Bij geen bericht is de wedstrijd met 5-0 verloren.
Als wijzigingen na overleg met de competitieleider(s) niet meer
mogelijk zijn heeft het team dat afmeldt met 5-0 verloren.
! Ieder team zorgt voor een (eigen) grensrechter.
! Schade toegebracht aan, in of rond het complex door een elftal (of
speler daarvan), dient de elftalleider door te geven aan het
barpersoneel.
! Scheidsrechters vullen het wedstrijdformulier na de wedstrijd in,
laten deze ondertekenen door beide aanvoerders, en leveren deze in
bij het barpersoneel.
! Winnaar van de competitie is het elftal met de meeste
wedstrijdpunten. Bij gelijke stand geldt eerst het doelgemiddelde,
daarna het onderlinge resultaat. Indien dit nog gelijk is, zijn er
meerdere winnaars.
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! Scheidsrechters geven per wedstrijd punten voor sportiviteit (tussen 1
– 10 punten).
! De sportiviteitprijs gaat naar het elftal met de meeste sportiviteitspunten.
! Afgelastingen vanwege weersomstandigheden o.d. worden uiterlijk 15
minuten voor aanvang wedstrijd door de scheidsrechter i.o.m.
competitieleider(s) bepaald.
! Afgelaste wedstrijden worden in principe, na overleg met de
competitieleider(s), de eerstvolgende mogelijkheid ingehaald. Als
beide teams niet bereid zijn om deze wedstrijd in te halen krijgen
beide teams 0 punten.
! Bij afgelasting tijdens een wedstrijd (weersomstandigheden) wordt
deze in principe, na overleg met de competitieleider(s), de
eerstvolgende mogelijkheid uitgespeeld. Mocht de wedstrijd in de
tweede helft afgelast worden zal deze niet uitgespeeld worden en geldt
de op dat moment staande uitslag.
! Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslissen de
competitieleider(s) en bij afwezigheid het bestuur van OVST.
------
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