FUTSAL 2014
REGULIERE COMPETITIE
HJ GROUP FUTSAL LEAGUE Donderdag 04 september 2014, Anthony Nesty Sporthal

Kl

Tijd

WEDSTRIJD

18.15 u

WARMING UP TEAMS

H 18:30 u S.C.V. LINCO
19.30 u

- BOULANCHE
WARMING UP TEAMS

H 19:45 u THE LIONS
20.45 u

- FIVE STARS F.C.
WARMING UP TEAMS

H 21:00 u LENGTE BOYS

- FC INTERNACIONAL

Zaterdag 06 september 2014, Ismay van Wilgen Sporthal
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Tijd
16:00 u
17:00 u
18:15 u
19:15 u
20:30 u

SV. PENTAGON-2
SCS AMOS
ZIOS
CLUB - NOORD
STYX MN CAR CENTER

WEDSTRIJD
- Z.V. TAMTAM
- STYX 2
- WASGO
- MENGAO
- SCSV BARKA

Zondag 07 september 2014, Anthony Nesty Sporthal

Nr Kl
Tijd
WEDSTRIJD
T 11:00 u FC EXCES 2
- F.C. PRO
56 T 12:00 u JETBOYS
- S.V. KANOUTE
T 13:15 u SHANTIDEL
- THE LIONS II
58 T 14:15 u RISING STARS
- SC. SCORPIO
E 15:30 u ZV PALO
- Z.V. ZWALUW '96
57 E 16:30 u FC SELECAO
- S.V. DE VUIST
E 17:45 u ZV. INTER BOM
- S.V. ORKAAN
Nr E 18:45 u S.V. KABEL BOYZ
- F.C. EXCES
84 H 20:00 u Z.V. MOKSIE
- GIANTS
69
66 T = Tweedeklasse / H = Hoofdklasse
67 E = Eersteklasse / V = Veteranenklasse
70

MEDEDELINGEN S.Z.V.B.
1
2
3

4

5
6

Nieuwe wedstrijdprogramma's kunnen steeds 1 (één) week voor het verstrijken van het laatste wedstrijdprogramma, gehaald worden op de S.Z.V.B. website (www.szvb.sr).
Verenigingen dienen een normaal gangbaar naambord te hebben. Afmeting: 40 cm bij 20 cm. Er zal een boete worden opgelegd aan verenigingen die niet voldoen aan deze bepaling.
Zittingsdag van de Straf Commissie is elke donderdag tussen 19:30 en 20:30 uur in de Anthony Nesty Sporthal, bestuurskamer SZVB , via ingang Siso (aan de zijde van Essedstadion) voor:
a
Een ieder die een rode kaart heeft opgelopen en de behoefte heeft om zich te verweren.
b
Het in ontvangst nemen van de op schrift gestelde strafmaat.
c
Het betalen van de boeten.
Verzoeken tot het verlenen van uitstel voor te spelen wedstrijden kunnen eventueel slechts gehonoreerd worden als er sprake is van een aantoonbare situatie van overmacht.
Voor de Bond gelden slechts de volgende "overmachtssituaties":
a

Gevallen van overlijden van een bij de S.Z.V.B. geregistreerd lid.

b

Gevallen van Nationaal belang (ter beoordeling door het bestuur).

Alle overige aanvragen tot uitstel zijn zinloos.
Verenigingen worden verzocht eraan mee te werken, dat hun supporters zich niet ophouden in de direkte omgeving van het speelveld.
Er zal een boete van SRD 25,= worden opgelegd aan spelers en officials die niet beschikken over een geldig legitimatiebewijs en willen meedoen aan een wedstrijd.

Secretaris: Mevr. Alida Weidum
Commissaris Competitie: Dhr. Youri Abas
Coordinator Wedstrijden/Teams: Max Breinburg (08860808)

Z.O.Z.

Nr
79
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83
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60
56
58
57
59

AANDACHTSPUNTEN
1 De spelerslijsten dienen door de aanvoerder bij de tafelofficial ingediend te worden:
a
Indien het de eerste wedstrijd van de dag betreft: 15 minuten voor de aanvangstijd van de geprogrammeerde wedstrijd.
b
Indien het niet de eerste wedstrijd van de dag betreft: 15 minuten voor het einde van de vorige wedstrijd (zijnde de wedstrijd die nog gaande is)
c
Bij het niet naleven van deze bepaling zal de vereniging een boete worden opgelegd van SRD 50,00.
2 De teams moeten hun reserve banken schoon achterlaten. Bij de rust en na de wedstrijd.
3 Het is niet meer toegestaan om namen van spelers bij te schrijven op de intekenlijsten.
4 Wanneer verenigingen nagenoeg dezelfde kleur trui aan hebben, dient de eerstgenoemde van kleur trui te veranderen.
5 Er wordt met lange kousen gespeeld (eindigend onder de knie).
6 Alle directe vrije trappen worden genoteerd. Voor de directe vrije trappen, wijst de arbiter met één hand naar de richting
van de te nemen vrije trap en met de andere hand naar de vloer.
7 Schoenen met nopjes zijn niet toegestaan, evenals schoenen zonder veters.

De SZVB wenst U sportieve wedstrijden toe
VISIT US AT WWW.SZVB.SR

