Algemene bepalingen en de belangrijke spelregels

Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2010/'11

ALGEMENE BEPALINGEN
Organisatie
De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën van de KNVB District Noord.
Aantal spelers
Een team bestaat uit maximum 12 spelers, waarvan er tijdens de wedstrijd maximaal 5 (D-pupillen en Meisjes
C-junioren) of 6 (E- en F-pupillen) in het veld mogen staan en waarvan één de doelverdediger is. Een wedstrijd
moet aanvangen met tenminste 4 spelers waaronder een doelverdediger.
De bal
In het gehele jeugdzaalvoetbal wordt gespeeld met de zgn. plofbal nummer 4.
Kosten
De kosten worden omgeslagen over de deelnemende verenigingen.
Leeftijdsgrenzen
De leeftijdsgrenzen zijn conform die van de KNVB.
Meisjes C-junioren
geboren in 1995, 1996 of 1997
D-pupillen
geboren in 1998 of 1999
E-pupillen
geboren in 2000 of 2001
F-pupillen
geboren in 2002, 2003 of 2004
Dispensatie
Aan deze competitie mogen 2 dispensatiespelers per team meedoen, met die restrictie dat deze 2 spelers niet
gelijktijdig in het veld mogen staan. Dit is in afwijking van de vermelding op de dispensatiebrief.
Uitslagen
Net als bij het veldvoetbal kunnen de verenigingen voortaan zelf hun eigen uitslagen doorgeven aan
www.voetbal.nl. U kunt de uitslagen van alle "thuiswedstrijden" doorgeven op de speeldag zelf tot en met de
volgende dag om 12.00 uur. De wedstrijdnummers zijn straks terug te vinden op www.voetbal.nl. Bent u niet in de
gelegenheid deze uitslagen voor dit tijdstip door te geven dan ontvangen wij graag de uitslagen van uw
"thuiswedstrijden" via de uitslagen-lijsten die ook voor veldvoetbal in omloop zijn. Bericht van niet gespeelde
wedstrijden ontvangen wij graag via de bekende roze formulieren. De uitslagen en de standen van uw teams kunt
dan straks vinden op www.voetbal.nl.
Terugtrekken of niet opkomen van een team
Bij niet opkomen of terugtrekken van een team worden administratiekosten à € 27,50 in rekening gebracht en de
kosten van de zaalhuur. Een team dat niet opkomt voor het spelen van een wedstrijd, krijgt drie punten in
mindering en wordt geacht de wedstrijd te hebben verloren met 3-0.
Te laat komen
Een team is te laat als het op het vastgestelde tijdstip niet speelklaar in de hal aanwezig is. Als de wedstrijd
hierdoor niet volledig gespeeld kan worden, worden de resterende minuten niet meer vastgesteld. Als de wedstrijd
helemaal niet meer gespeeld kan worden geldt dezelfde regeling als bij niet opkomen van een team.
Tuchtzaken
Als een speler of coach door de scheidsrechter uit de zaal wordt gestuurd moet door de betrokken verenigingen
een strafrapportformulier worden ingevuld en binnen 3 werkdagen na de wedstrijddag te worden opgestuurd naar
het districtsbureau van de KNVB District Noord te Heerenveen.
Schoeisel
Er wordt gespeeld op sportschoenen die niet aflaten op de vloer. Sportschoenen met zwarte zolen of
sportschoenen die buiten gedragen zijn, zijn niet toegestaan.
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Algemeen
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich strikt houden aan de voorschriften van de sporthal. Er kan nimmer
aanspraak worden gemaakt op de KNVB voor het zoekraken van kleding, geld, e.d., noch voor schade of
lichamelijk letsel toegebracht aan/door deelnemers en/of toeschouwers. (Behoudens wanneer de verzekering van
toepassing is.)
Begeleiding teams
De leiders van de teams zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers(speelsters) in de gehele hal, dus ook
in de kleedkamers. Wij verwachten van de leiders dat zij na het douchen van de teams de kleedkamers controleren
of die in goede staat zijn achtergelaten. In sommige sporthallen is het moeilijk in voorkomende gevallen
verband/pleisters e.d. te krijgen. Wij adviseren de begeleiding een EHBO-tasje of verbandtrommel mee te nemen.
Scheidsrechters- en/of Ordedienst
Per regio wordt gegekeken of de scheidsrechters- en ordedienst gecombineerd gaan worden. Rekenig wordt
gehouden met de wensen van het vorig seizoen. Dit is straks na te lezen in de programmaboekjes.
Ordedienst
De ordedienst bestaat uit minimaal 2 personen die tijdens de ordedienst geen andere functie bij een team van hun
vereniging kunnen uitoefenen. Van deze personen wordt verwacht dat zij tenminste een kwartier voorafgaand aan
de eerste poulewedstrijd aanwezig zijn, tot een kwartier nadat de laatste poulewedstrijd is afgelopen. Bij het in
gebreke blijven of niet verschijnen van de zaaldienst worden administratiekosten á € 19,20 in rekening gebracht.
In overleg met de andere verenigingen kunnen wat de zaaldienst betreft andere afspraken worden gemaakt.
Taken:
- Controleren of het veld speelklaar is en indien nodig het veld speelklaar maken.(alleen voor 1e wedstrijd)
- Zorgdragen voor ontvangst van de scheidsrechter(s) en teams en eventueel aanwijzen van de kleedkamers.
- Zorgdragen dat het programma vlot verloopt volgens de gepubliceerde aanvangstijden.
- Toezien op orde en netheid in de zaal, kleedkamers en op de tribunes, voor zover het spelers betreft.
(Zonodig betrokken begeleiders verzoeken om maatregelen te treffen)
- Zorgdragen dat alleen de spelende teams toegang hebben tot het speelveld tijdens de wedstrijden.
- Zorgdragen voor 2 (plof)ballen nr. 4, een uurwerk en een fluit.
- Weten wie de dienstdoende arts ter plaatse is.
- Het weer opruimen van de zaal na de laatste wedstrijd (alleen na laatste wedstrijd).
Scheidsrechtersdienst
De scheidsrechtersdienst bestaat uit minimaal 1 persoon die tijdens de scheidsrechtersdienst geen andere functie
bij een team van hun vereniging kunnen uitoefenen. Van deze personen wordt verwacht dat zij tenminste een
kwartier voorafgaand aan de eerste poulewedstrijd aanwezig zijn, tot een kwartier nadat de laatste poulewedstrijd
is afgelopen. De scheidsrechter moet lid zijn van de KNVB. Voor het leiden van pupillenwedstrijden moet de
scheidsrechter tenminste 14 jaar zijn. Bij het in gebreke blijven worden administratiekosten à € 19,20 in rekening
gebracht. In overleg met de andere verenigingen kunnen wat de scheidsrechtersdienst betreft andere afspraken
worden gemaakt.
Klok/ speeltijd
Voor de wedstrijden worden de volgende tijden aangehouden;
MC-junioren
25 minuten per wedstrijd
D-pupillen
25 minuten per wedstrijd
E-pupillen
20 minuten per wedstrijd
F-pupillen
15 minuten per wedstrijd

Let op
De eindtijd van de ene wedstrijd is de starttijd van de volgende wedstrijd. Het is dus niet mogelijk om de
wedstrijden uit te laten lopen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Districtscommissie Zaalvoetbal van de KNVB
District Noord.
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SPELREGELS
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels zaalvoetbal KNVB (uitgave september 2009). De speelduur is
aangepast aan de beschikbare speeltijd en is op het wedstrijdschema aangegeven. Tijdens de wedstrijden wordt
niet van doel gewisseld.
Enkele belangrijke spelregels zaalvoetbal
De doelman (vrouw):
Het terugspelen op de doelman (vrouw) is toegestaan. Echter, als de bal met de voet is teruggespeeld dan mag
deze niet in de handen genomen worden. Het balbezit op eigen helft is maximaal 4 seconden.
Worden deze regels overtreden, dan volgt een indirecte vrije schop.
Lichamelijk contact:
Lichamelijk contact is niet toegestaan. Als dit wel gebeurt, dan moet er een directe vrije schop, of een strafschop
indien de overtreding in het doelgebied werd begaan, worden gegeven.
Sliding:
Een sliding is toegestaan, mits er geen gevaar ontstaat voor andere spelers. Is er wel sprake van een gevaarlijke
situatie, dan moet er een directe vrije schop worden gegeven.
Afstand:
Bij een spelhervatting moet de tegenpartij op minimaal 5 meter afstand staan. Als dit niet het geval is, dan volgt
een indirecte vrije schop.
Tijd:
Alle spelhervattingen moeten binnen 4 seconden gebeuren. Als het langer duurt, dan volgt er een indirecte vrije
schop.
Bal tegen plafond:
Als de bal tegen het plafond komt volgt er een intrap.
Doelpunt:
Een doelpunt wordt verkregen indien de bal in zijn geheel over de doellijn is, zonder dat daarbij een overtreding
wordt gemaakt. Vanuit een intrap of een indirecte vrije trap kan er niet rechtstreeks gescoord worden. Vanuit een
vrije trap kan er nooit rechtstreeks in eigen doel gescoord worden. Gebeurt dit wel dan is de bal gewoon achter.
Voordeel:
In het zaalvoetbal is er wel degelijk sprake van de voordeelregel. Als de partij waartegen een overtreding wordt
begaan toch in een kansrijke positie komt, dan mag er voordeel gegeven worden.
Algemeen:
Bij de pupillen is het vooral zaak om hen zoveel mogelijk te laten voetballen. Fluit het spel niet dood. Bij een foute
spelhervatting laat je het een keer overdoen. De volgende keer gaat het dan wel goed. Bij de junioren moet wat
strakker op de regels gelet worden. Zij weten vaak heel goed wat deze regels inhouden.
Speeldata:
Zaterdag 11 december 2010
Zaterdag 18 december 2010
Zaterdag 08 januari 2011
Zaterdag 15 januari 2011
Zaterdag 22 janauri 2011
Zaterdag 29 januari 2011
Zaterdag 05 februari 2011
Zaterdag 12 februari 2011
Zaterdag 19 februari 2011
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