REGLEMENT MINIVOETBALTOERNOOI NEERKANDIA 2018
1.

De wedstrijden worden gespeeld op velden van 50 m x 25 m. Afmeting doel: 3 m x 2 m.
Het doelgebied (6 meter) is tevens strafschopgebied en de lijn dient als strafschoppunt.

2.

Er wordt gespeeld volgens de regels van het KNVB-zaalvoetbal. Deze regels voorzien o.a. in de
volgende punten of zijn volgens onderstaande punten aangepast. Dat wil zeggen dat:
- vanaf het gehele veld kan worden gescoord;
- lichamelijk contact verboden is;
- de doelman de bal zowel onderhands als bovenhands in het spel mag brengen;
- bij een doelworp de middellijn overschreden mag worden;
- een team uit 5 veldspelers en 1 doelman bestaat;
- een speler slechts voor één team mag uitkomen;
- een sliding niet is toegestaan;
- een vrije trap binnen 3 seconden moet worden genomen en altijd indirect is;
- bij een vrije trap een afstand van 5 meter in acht moet worden genomen;
- de tijdslimiet voor de afstandsregel gaat;
- een doelpoging uit een vrije trap dient ook als indirect te worden genomen. D.w.z. er mag niet
worden geanticipeerd op een aanraking van de bal onderweg naar het doel;
- een uitbal moet worden ingetrapt vanaf het punt waar de bal het veld heeft
verlaten (niet ingooien of inrollen);
- een bal die via de achterlijn het veld verlaten heeft door de doelman vanuit het
doelgebied weer in het veld gebracht moet worden of er wordt een corner genomen;
- een corner vanuit betreffende hoek wordt getrapt, waarbij rechtstreeks gescoord mag worden;
- bij het opzettelijk terugspelen op de doelman mag deze de bal nooit in de handen pakken

3.

De speeltijd per wedstrijd is vastgesteld op 15 minuten. Tijdens een wedstrijd wordt niet gewisseld van
speelhelft. Aanvang en einde wedstrijd wordt centraal aangegeven door de wedstrijdleiding.

4.

De wedstrijden staan onder leiding van officiële scheidsrechters. Tegen beslissingen van
scheidsrechters kan geen protest worden aangetekend. De scheidsrechters hebben de mogelijkheid om
een speler 2 minuten straftijd (gele kaart) te geven. Daarnaast kan een speler voor de gehele wedstrijd
uit het veld worden gezonden (rode kaart). Het team moet dan 5 minuten met 1 speler minder verder
spelen. De toernooileiding kan een uit het veld gezonden speler voor één, meerdere of voor de rest van
het toernooi schorsen.

5.

Het eerst vermelde team voor een wedstrijd trapt af en dient zonodig, van shirt te wisselen. Tevens
zorgt dit team voor een grensrechter, uitzondering hierop geldt voor de finalewedstrijden, de
grensrechter wordt dan aangewezen door de toernooicommissie. Het laatstgenoemde team kiest de
speelhelft.

6.

Voor het bepalen van de eindstanden in de poules gelden de volgende regels. Drie punten voor een
gewonnen wedstrijd en één punt bij een gelijk spel. Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Is
het doelsaldo ook gelijk dan beslist het aantal doelpunten voor. Is dit ook gelijk dan beslissen
strafschoppen, te nemen door drie verschillende spelers. Blijft ook dan nog de stand gelijk dan worden
er om en om strafschoppen genomen, door dezelfde spelers uit het team als de eerste drie, totdat een
beslissing is gevallen. Alle finalewedstrijden worden bij een gelijke eindstand beslist door strafschoppen
waarbij dezelfde regeling geldt als bij de poule wedstrijden.

7.

Het prijzengeld zal als volgt worden verdeeld:
1ste prijs
2de prijs
3de prijs

Heren Recreatie
€ 75,00
€ 25,00 + 12 bonnen
12 bonnen

Dames Recreatie
€ 75,00
€ 25,00 + 12 bonnen
12 bonnen

8.

Voor verlies of beschadiging van eigendommen kan de organisatie op geen enkele manier
aansprakelijk worden gesteld.

9.

Omtrent punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

10.

Bij afmelding of wegblijven van teams op de toernooidag worden wedstrijdschema en poule-indeling
toch aangehouden. Daarnaast zal het inschrijfgeld niet worden teruggestort.

