Gemeentelijk
Zaalvoetbaltoernooi
B1 teams
De Ransuil

Geesteren

Donderdag 28 december 2017
Aanvang: 17.00 uur

Toernooireglement
1. De leiding van elk team wordt verzocht zich voor aanvang van de eerste poulewedstrijd te melden
bij het wedstrijdsecretariaat. Indien een team niet tijdig verschijnt voor aanvang van een wedstrijd
wordt deze als verloren beschouwd met de uitslag 3-0.
2. De wedstrijdduur bedraagt 14 minuten zonder daarbij van speelhelft te wisselen. Begin- en
eindsignaal worden centraal vanuit het wedstrijdsecretariaat gegeven zonder dat met oponthoud
tijdens de wedstrijden rekening wordt gehouden. De wisseltijd tussen twee wedstrijden bedraagt 1
minuut. Er wordt gespeeld met een voor zaalvoetbal geschikte bal, maat 4.
3. Het in het wedstrijdprogramma eerst genoemde team, stelt zich op aan de linkerzijde, gezien
vanaf de tribune en heeft tevens de aftrap. Indien noodzakelijk zorgt de organiserende vereniging
voor reserveshirts om verwarring te voorkomen. Spelers zijn verplicht schoenen te dragen die
geschikt zijn voor zaalsporten (lees: géén zwarte zolen i.v.m. vloerstrepen).
4. Een team bestaat uit 4 veldspelers en 1 keeper. Veldspelers mogen doorlopend gewisseld
worden. De keeper mag tijdens de wedstrijd slechts één keer worden vervangen (met
uitzondering van strafminuten en blessures). Wissels dienen te geschieden ter hoogte van de
middenlijn.
5. De intrap geschiedt op die plek op de zijlijn waar de bal in zijn geheel de lijn heeft gepasseerd. De
intrap dient binnen 3 seconden te worden uitgevoerd waarbij de tegenstander op minimaal 3
meter moet staan. Uit een intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.
6. Keepers dienen de bal door middel van een onderhandse worp weer in het spel te brengen. De
bal uittrappen is niet toegestaan, evenals het na een achterbal neerleggen van de bal en
vervolgens wegtrappen.
7. Een vrije trap wordt genomen op de plaats waar de overtreding is begaan of op de plaats waar de
bal het plafond heeft geraakt. Is de aanraking met het plafond binnen het doelgebied, dan wordt
de vrije trap genomen vanaf de stippellijn buiten het doelgebied. Uit een vrije trap kan niet
rechtstreeks worden gescoord. De vrije trap dient binnen 3 seconden te worden uitgevoerd
waarbij de tegenstander op minimaal 3 meter afstand moet staan.
8. Twee minuten straftijd kan worden gegeven wegens spelbederf, het uitvoeren van een sliding, het
opzettelijk maken van hands en het met opzet wegtrappen van de bal. Voor grove overtredingen
kan 5 minuten straftijd worden gegeven. Het wedstrijdsecretariaat beslist dan in samenspraak
met de arbitrage over verdere deelname aan het toernooi.
9. Puntentelling geschiedt volgens de normale regels van de KNVB. Bij een gelijk aantal punten is
het doelsaldo beslissend, hieronder wordt het gescoorde aantal doelpunten minus de
tegendoelpunten verstaan. Is het doelsaldo ook gelijk dan gaat het team met de meest gescoorde
doelpunten door. Is dit echter ook gelijk, dan wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat. Als
er dan nog geen beslissing is gevallen, worden er door drie verschillende spelers per team
strafschoppen genomen. Is er daarna nog geen beslissing gevallen dan worden er om en om
strafschoppen genomen door andere spelers tot er een beslissing gevallen is. In gevallen waar
het nemen van strafschoppen niet mogelijk is, zal er een loting worden gehouden door het
wedstrijdsecretariaat.
10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het wedstrijdsecretariaat.

Mededelingen
1. Sporthal “de Ransuil” is telefonisch te bereiken op nummer 0546 632038
2. De toernooiorganisatie van TVC’28 is te bereiken op nummer 06-19118591
(Eric Werger).
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde voorwerpen.
4. Deelname geschiedt op eigen risico. Er is een EHBO-voorziening in de hal aanwezig.
5. De leiders van de teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen team en dienen toezicht te
houden in de kleedkamers. Deze dienen na afloop van het toernooi netjes te worden
achtergelaten.
6. Na afloop van de finale zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

POULE-INDELING E1 TOERNOOI
POULE A

POULE B

1. De Tukkers B1

1. Reutum B1

2. VMC B1

2. MVV’29 B1

3. TVC’28 B1

3. Langeveen B1

4. Fleringen B1

4. Stevo B1

KLEEDKAMERINDELING
Kleedkamer 1

Stevo en Langeveen

Kleedkamer 2

TVC’28 en MVV’29

Kleedkamer 3

Reutum en VMC

Kleedkamer 4

Fleringen en De Tukkers

SPEELTIJD

WEDSTRIJD

UITSLAG

17.00 uur – 17.14 uur

De Tukkers B1 – VMC B1

-

17.15 uur – 17.29 uur

Reutum B1– MVV ‘29 B1

-

17.30 uur – 17.44 uur

TVC ’28 B1 – Fleringen B1

-

17.45 uur – 17.59 uur

Langeveen B1– Stevo B1

-

18.00 uur – 18.14 uur

De Tukkers B1 – TVC ’28 B1

-

18.15 uur – 18.29 uur

Reutum B1- Langeveen B1

-

18.30 uur – 18.44 uur

VMC B1 – Fleringen B1

-

18.45 uur – 18.59 uur

MVV ‘29 B1– Stevo B1

-

19.00 uur – 19.14 uur

Fleringen B1– De Tukkers B1

-

19.15 uur – 19.29 uur

Stevo B1– Reutum B1

-

19.30 uur – 19.44 uur

TVC ’28 B1 – VMC B1

-

19.45 uur – 19.59 uur

Langeveen B1– MVV ‘29 B1

-

FINALE WEDSTRIJDEN
20.00 uur – 20.14 uur

Nr. 4 poule A – Nr. 4 poule B

-

20.15 uur – 20.29 uur

Nr. 3 poule A – Nr. 3 poule B

-

20.30 uur – 20.44 uur

Nr. 2 poule A – Nr 2. poule B

-

20.45 uur – 20.59 uur

Nr. 1 poule A – Nr 1. poule B

-

PRIJSUITREIKING

Direct na afloop van de finale

