English version below

Wedstrijdreglementen Competitie Futsal
Lees dit nauwkeurig en mail het naar je teamgenoten!

1) Een terugspeelbal op de keeper mag niet meer door de keeper met de hand
aangeraakt worden binnen het doelgebied. Indien de keeper de bal toch
aanraakt binnen het doelgebied krijgt de tegenpartij een vrije trap op de zes
meterlijn.
2) Er wordt 5 tegen 5 gespeeld, met wedstrijden van 45 of 60 minuten.
3) Een vrije trap binnen het strafschopgebied dient te worden genomen vanaf de zes
meterlijn. Dus niet meer vanaf de stippellijn.
4) Bij een vrije trap dient de tegenpartij op vijf meter afstand te staan. Dus geen
drie meter afstand.
5) Alle spelhervattingen dienen binnen vier seconden genomen te worden in plaats
van de drie seconden.
6) De keeper mag met een doelworp de bal zowel onderhands als bovenhands in het
spel brengen.
7) Een team krijgt 3 punten bij winst en 1 voor gelijk spel. Het winnende team geeft
de score door middels een formulier op de website www.swuthymos.nl.
8) Is een team na 15 minuten nog niet aanwezig of wordt de wedstrijd later dan 24
uur voor de wedstrijd afgezegd, dan gaat de wedstrijd met 5-0 naar het andere
team. Inhalen kan op de inhaalmomenten, als Thymos wordt ingelicht.
9) Indien 3 of meer keer is voorgekomen dat de tegenstander te laat
geïnformeerd werd van het niet kunnen spelen, dan zal het betreffende
team uit de competitie gezet worden.
10) Wanneer een team 2 of meer keer zonder afmelding niet komt opdagen,
zal het gehele team in de volgende interne competitie geweigerd
worden. Onder afmelden wordt het op tijd én te laat afmelden verstaan.
11) Om het eerlijk te houden mogen alleen invallers uit lagere teams meedoen, anders
kunnen 2 punten in mindering gebracht worden.
12) Ballen en hesjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van de WUR-kaart.
13) Alle deelnemers dienen sportrechten te hebben.
14) Meespelen in de interne competitie is volledig op eigen risico. SWU Thymos of het
USB kunnen hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.
Adressen Sporthallen:
Sporthal de Bongerd: Bornsesteeg 2, Wageningen
Olympiahal: Olympiaplein 13, Wageningen

English
Competition Rules of the Thymos Internal Competition Futsal

Read this carefully and send it to your team mates!

1) A ball played back to the keeper may not be touched by the keeper with his
hands. If he touches the ball, the other team gets a free kick on the six meter
line.
2) The matches are played 5 against 5, for 45 or 60 minutes, depending on the
schedule.
3) A free kick within the penalty area has to be taken at the six meter line. Not
from the dotted line.
4) For a free kick in the penalty area, the other team has to be at five metres
distance.
5) All moments where the ball is again brought into the field, has to be done in or
before four seconds.
6) The keeper can throw the ball as well underhand as overhand.
7) The winning team gains 3 points, equal teams both get 1 point. The winning team
fills in the score on a form at the website www.swuthymos.nl
8) If your opponent still didn’t arrive 15 minutes after the official start of the game,
or if the opponents didn’t tell you more then 24 hours in advance that they
couldn’t play, then you’ll win with 5-0. You can catch up games at the reserved
free space in the schedule, but please contact Thymos and your opponent for this.
9) If it happens 3 or more times that the opponents were informed too late
of cancelling the game, your team will be withdrawn from the
competition.
10) If a team does not show up 2 times or more without informing the
opponents, the whole team will be rejected in the next internal
competition. It does not depend on the fact if the other team is informed
in time or too late.
11) To keep it fair, you should only play in your own team. If you really need a
substitute, please ask someone from a team of a lower poule, otherwise you risk
loosing 2 victory points.
12) You can rent balls in exchange of your WUR-card.
13) All football players should have sport rights!
14) Joining the internal competition is completely on your own risk. SWU Thymos or
the USB can not be taken responsible for this.
Addresses Sport centre:
Sporthal de Bongerd: Bornsesteeg 2, Wageningen
Olympiahal: Olympiaplein 13, Wageningen

