Aanvoerdersreglement Zwaluwen Utrecht 1911 zaalvoetbal, seizoen 2015/’16
Dit reglement omvat de verantwoordelijkheden van de aanvoerders (leiders) van de Zwaluwen Utrecht
1911 zaalvoetbalteams. Elk team wijst voor de start van het seizoen een aanvoerder aan en geeft dit
door aan de voorzitter/wedstrijdsecretaris zaalvoetbal van Zwaluwen Utrecht 1911. De aanvoerder/ster is het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter/wedstrijdsecretaris zaalvoetbal van Zwaluwen
Utrecht 1911. Alle communicatie loopt via deze persoon. De aanvoerder moet zijn/haar actuele
telefoonnummer en e-mailadres bekend maken aan de voorzitter/wedstrijdsecretaris zaalvoetbal van
Zwaluwen Utrecht 1911.
Als een aanvoerder niet aanwezig is bij een wedstrijd of tijdelijk afwezig is, delegeert hij/zij tijdelijk de
taken aan een teamgenoot. Ook kunnen de taken uitgevoerd worden door een (niet-spelende)
teamleider. Bij jeugdteams zijn de ouders verplicht om een leider aan te wijzen.
Spelerspassen
De aanvoerder houdt tijdens het seizoen het mapje met spelerspassen in zijn/haar bezit en zorgt
ervoor dat de spelerspassen altijd meegenomen worden naar de officiële wedstrijden. Bij verlies
worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvoerder.
Wedstrijdbal
Ieder team krijgt van Zwaluwen Utrecht 1911 een wedstrijdbal. De bal blijft eigendom van Zwaluwen
Utrecht 1911. De aanvoerder houdt tijdens het seizoen de wedstrijdbal in zijn/haar bezit en zorgt
ervoor dat de wedstrijdbal altijd meegenomen wordt naar de officiële wedstrijden (in ieder geval de
thuiswedstrijden). Bij verlies door nalatigheid worden de kosten in rekening gebracht bij de
aanvoerder.
Wedstrijdformulieren
Voor het begin van het seizoen ontvangt de aanvoerder een set wedstrijdformulieren en eventueel
enveloppen. De aanvoerder is er voor verantwoordelijk dat er bij elke thuiswedstrijd een
wedstrijdformulier is.
Bij thuiswedstrijden is de aanvoerder verantwoordelijk voor het compleet en juist invullen van het
wedstrijdformulier. De volgende gegevens moeten worden ingevuld:
• De sporthal;
• De wedstrijddatum;
• De klasse/poule (bijv. 3e klasse 13);
• Het wedstrijdnummer;
• De wedstrijd (teamnaam thuis – teamnaam uit);
• De naam van de vereniging (Zwaluwen Utrecht);
• De relatiecode van de vereniging (BBCC67I);
• De relatiecodes van de eigen spelers;
• De voorletters van de eigen spelers;
• De achternamen van de eigen spelers;
• De coach (indien aanwezig);
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•

De handtekening van de aanvoerder. (dat kan de leider niet doen)

De aanvoerder zorgt ervoor dat de aanvoerder van de tegenpartij na afloop van de wedstrijd een van
de kopieën ontvangt.
Verzenden wedstrijdformulieren
Het ingevulde formulier dient binnen twee dagen na de speeldag door de aanvoerder gescand (foto)
en gemaild worden naar: West1-Zaalvoetbal@knvb.nl en in dat geval het origineel gedurende het
gehele seizoen bewaren.
De aanvoerder moet ook zelf de tweede kopie gedurende het gehele seizoen bewaren.
De aanvoerder kan desgewenst ook (gefrankeerd!) het ingevulde wedstrijdformulier opsturen naar de
KNVB. Het adres is:
KNVB District West I
Postbus 515, 3700 AM Zeist (dus niet meer naar Amsterdam)
Wedstrijdprogramma
In het algemeen is het programma 2 a 3 weken voor de speeldatum bekend. De aanvoerder is er
verantwoordelijk voor om regelmatig de website van Zwaluwen Utrecht
(www.zwaluwenutrecht1911.nl) of die van de KNVB (www.voetbal.nl) te raadplegen en om zijn email
te checken op wedstrijdwijzigingsberichten van de KNVB.
Beschikbare spelers/speelsters
De aanvoerder zorgt dat hij voldoende spelers/speelsters beschikbaar heeft om een wedstrijd te
kunnen spelen. In noodgevallen kan de aanvoerder proberen om spelers van andere Zwaluwenzaalteams in te schakelen. Het is niet toegestaan om niet-speelgerechtigde spelers te laten spelen.
Niet-leden, leden van Zwaluwen Utrecht veldvoetbal en geschorste leden zijn niet speelgerechtigd.
Boetes
De KNVB kan boetes opleggen voor o.a.:
• het niet correct of niet volledig invullen van een wedstrijdformulier;
• het te laat opsturen van een wedstrijdformulier;
• het niet op komen dagen van een team bij een wedstrijd;
• overtredingen/uitsluitingen;
• het niet kunnen tonen van (geldige) spelerspassen van de aanwezige spelers;
• het spelen met niet-speelgerechtigde spelers;
• beledigingen van de scheidsrechter.
Deze moeten worden betaald door het verantwoordelijke team c.q. de verantwoordelijke speler.
Teamcontributie senioren
De aanvoerder is verantwoordelijk voor het betalen van de teamcontributie voor de start van het
seizoen. Het bedrag van 1.400,-- EUR moet worden overgemaakt op:
Bankrekening NL31RABO0132973499 t.n.v. Omni Zwaluwen Utrecht, ovv: zaalteam nr <je
teamnummer>
De aanvoerder is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van en het innen van de deelbedragen onder
zijn/haar teamleden.
Zonder respect geen voetbal
De aanvoerder heeft ten allen tijde een voorbeeldfunctie op gebied van sportiviteit en respect.
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