Secretariaat: Goudenregenstraat 12
Tel: 497868 / 8860808 / 8766293

Door kwalitatief te groeien zal de
Futsal sport in Suriname bloeien

Visit us at www.szvb.sr
Bankrekening: DSB 0132.519

S.Z.V.B. BEDRIJVENKLASSE REGELS
1. Het S.Z.V.B. wedstrijdreglement is van toepassing op de S.Z.V.B. Bedrijvencompetitie
2013-2014. Dit reglement kan gevonden worden op de website van de S.Z.V.B., t.w.:
www.szvb.sr.
2. De inschrijving kan geschieden op donderdag 17 oktober 2013 en woensdag 23 oktober
2013 steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur in de S.Z.V.B. bestuurskamer in de Anthony Nesty
Sporthal.
3. De inschrijfdocumenten zijn beschikbaar op de website van de S.Z.V.B. en kunnen tevens
worden opgehaald bij dhr. Max Breinburg aan de Goudenregenstraat # 12.
4. Het inschrijfbedrag is vastgesteld op SRD 2.500,- Het volledig bedrag dient voor de
inschrijving op de rekening van de S.Z.V.B. te worden gestort.
5. Er mogen per bedrijf maximaal worden ingeschreven:
a. 20 spelers die in dienst zijn van het bedrijf
b. 5 officials:
i. 3 coaches
ii. 2 verzorgers
6. Bij de inschrijving dient van iedere speler en official meegestuurd te worden een kopie van:
paspoort, rijbewijs of ID bewijs.
7. Bij de inschrijving dient het bedrijf te overleggen een kopie van de laatste loonbelastingstaat en/of een ziektekostenverzekeringspas welke gebruikt zal worden om na te gaan als
de ingeschreven spelers daadwerkelijk in dienst zijn van het bedrijf.
8. De competitie start in november 2013.
9. Aan de bedrijvenklasse zullen maximaal 16 bedrijven deelnemen.
10. Bedrijven zullen voor het spelen van wedstrijden minimaal moeten beschikken over één
volledig wedstrijdtenue, t.w.: voor spelers identieke sokken, shorts en genummerde shirts.
Keepers dienen een tenue te hebben welke hen onderscheidt van de mede- en
tegenspelers. Spelers dienen sokken te dragen met een lengte eindigend net onder de
knie.
11. Voor elke te spelen wedstrijd mogen ter deelname opgeroepen worden:
a. Spelers: minimaal 3 en maximaal 14 waarvan maximaal 2 uitkomen in de S.Z.V.B.
Hoofdklasse.
b. Officials: maximaal 3
Pagina 1 van 2

12. Bij te spelen wedstrijden zullen de opgeroepen spelers en officials zich moeten
identificeren, zowel bij de ingang van de wedstrijdhal als bij de wedstrijdleiding. Als
identificatie bewijs zal alleen geaccepteerd worden het paspoort, rijbewijs of ID bewijs van
betrokkene.
13. Er zal gespeeld worden volgens het round robin systeem (= 1 ronde). Vervolgens zullen de
nummers 1 tot en met 4 deelnemen aan de play-off conform het bekend S.Z.V.B. play-off
systeem. De play-off wedstrijden zullen evenwel over een “best of two games” worden
gespeeld.
14. Indien twee ploegen in tenues verschijnen die grote overeenkomst vertonen, dan moet de
ploeg die eerst in het wedstrijdprogramma is genoemd een ander, afwijkend tenue dragen.
15. Bedrijven dienen er zorg voor te dragen dat er minimaal 1 (één) ingeschreven teamofficial
op de spelersbank aanwezig is bij te spelen wedstrijden van het betreffend bedrijf.
16. Indien een wedstrijd geen voortgang vindt vanwege nalatigheid van het bedrijf en/of door
het niet naleven van afspraken en regels zal deze wedstrijd niet worden overgespeeld. De
wedstrijd wordt verloren verklaard voor de tot staking aanleiding gevende partij. De
tegenpartij wint de partij reglementair en krijgt drie (3) competitiepunten toegekend. Indien
de wedstrijd reeds aan de gang was, blijven de eventueel gescoorde doelpunten
gehandhaafd. De tot staking aanleiding gevende partij (verliezende partij) krijgt 1 ( één )
competitiepunt in mindering.
17. Indien een bedrijf zich, na de loting van de poule-indeling of tijdens de competitie
terugtrekt, zal dat bedrijf het daaropvolgend competitiejaar niet worden toegelaten tot de
competitie.
18. Alle deelnemende bedrijven vallen onder het tuchtreglement van de S.Z.V.B. In gevallen
waar spelers ook uitkomen in de reguliere competitie van de S.Z.V.B. beslist de Tucht- en
Geschillencommissie per geval over de verdere doorwerking van de genomen
tuchtmaatregelen. Voor een rode kaart zal in alle gevallen, door het bedrijf, een minimale
boete van SRD 50,- moeten worden betaald uiterlijk voor aanvang van de eerstvolgende te
spelen wedstrijd.
19. Aan het einde van de competitie zal er een “Fair-Play” award/trofee worden uitgereikt
aan het bedrijf dat zich het sportiefst heeft gedragen. De criteria hiervoor zijn:
volledig en net tenue, steeds 3 (drie) officials op de spelersbank, minste gele/rode
kaarten, gedrag op het veld en op de tribune.
20. Een toegangskaart kost SRD 5,- (vijf 00/100 Surinaamse Dollar)
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