Spelregels Kerstzaalvoetbaltoernooi FC Eibergen 2017
1.

De Deelnemers spelen in het TENUE van FC EIBERGEN

2. Het eerst genoemde team speelt in de door de organisatie beschikbaar gestelde hesjes,
direct na afloop van de wedstrijd door de leid(st)er in te leveren bij het
wedstrijdsecretariaat.
3. Het als tweede genoemde team verdedigd het doel aan de kantinezijde en heeft de aftrap.
4. Er mag onbeperkt worden gewisseld, dit bij de pionnen ter hoogte van de middenlijn
naast het veld.
5. Een doelverdediger mag van plaats verwisselen meteen veldspeler, mits de kleding wordt
aangepast.
6. Indien de bal over de zijlijn is gegaan, moet deze op de zijlijn d.m.v. een intrap, binnen
vier seconden, weer in het spel worden gebracht. Uit een intrap kan NIET rechtstreeks
worden gescoord.
7. De zaal is alleen toegankelijk voor de speler(ster)s, scheidsrechters, begeleiding en de
wedstrijdleiding, ouders, opa’s, oma’s en andere supporters dienen plaats te nemen op
de tribune.
8. De pupillen JO9 en JO11 mogen de muur “gebruiken”, hier wordt dus GEEN intrap aan
deze zijde van het veld genomen.
9. Bij een intrap, vrije schop, hoekschop enz. moet men zich VIJF meter van de bal
bevinden.
10. Indien de bal tegen het plafond komt, moet het spel worden hervat met een intrap, te
nemen vanaf de plek die het dichts is gelegen bij de plaats van de overtreding.
11. De doelverdediger dient, staande binnen zijn strafschopgebied, de bal binnen vier
seconden, met één of beide handen weer in het spel te brengen.
12. Er mag onbeperkt op de keeper worden teruggespeeld. De keeper mag de bal dan alleen
met zijn voet spelen, dus NIET met zijn handen.
13. Eindigen meerdere teams in de poule gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is dit gelijk, dan is
het aantal gescoorde doelpunten doorslaggevend. Is dit ook gelijk, dan geldt het resultaat
van de onderling gespeelde wedstrijd.
Indien weer gelijk, dan worden er drie strafschoppen om en om genomen door drie
verschillende spelers. Brengen deze drie strafschoppen ook geen beslissing, dan worden
er om en om strafschoppen genomen (te beginnen met diegene, die nog geen strafschop
hebben genomen) net zolang tot een beslissing is gevallen.
14. Verder zijn de K.N.V.B. zaalvoetbalregels van kracht en beslist de wedstrijdleiding in die
gevallen waarin de voorgenoemde regels niet in zijn voorzien.

