AANDACHTSPUNTEN
Voor de herensenioren zijn er shirts geregeld. Van de damessenioren en de jeugd wordt verwacht dat
men zelf shirts meeneemt. De kleur van het shirt staat vermeld bij de teamindeling.
Het vertrek van de jeugdleden is om 7.30 uur vanaf Rehoboth.
Het vervoer naar en van Buitenpost wordt NIET vooraf geregeld.
De organisatie gaat er vanuit dat er voldoende ouders komen kijken en verzoeken u om voor u naar
Buitenpost rijdt, even bij Rehoboth te kijken of er nog jeugdspelers vervoer nodig hebben.
Damessenioren worden verzocht om zoveel mogelijk om 10.20 uur te vertrekken van sportpark ’t
Kleaster. Herensenioren willen we vragen om 11.55 uur te vertrekken van sportpark ’t Kleaster.
Zodoende kunnen anderen mee rijden en weten we zeker dat iedereen vervoer heeft naar Buitenpost
Er zal zowel ’s ochtends als ‘s middags een verloting worden gehouden om de kosten enigszins te
beperken.
Ben je helaas verhinderd om mee te spelen of wilt u zich toch nog graag aanmelden, belt u dan naar:
Magda Laanstra
Tel. 06 47139099

ALGEMENE REGLEMENTEN
•
•
•
•
•
•

In de sporthal en de kleedkamers mag niet gerookt worden.
In de kleedkamers mag niet gevoetbald worden.
De speelvloer in de sporthal mag alleen met schone sportschoenen zonder zwarte zool betreden
worden.
Het nuttigen van consumpties mag alleen in de kantine.
Aanwijzingen van de toernooileiding en de sportbeheerder dienen stipt opgevolgd te worden.
Tijdens het toernooi is er E.H.B.O aanwezig.

WEDSTRIJDREGLEMENTEN
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Er mag alleen maar gewisseld worden in de zone van vijf tot tien meter, vanaf de middellijk op
eigen speelhelft.
Er wordt met een lowbounce bal of met een zogenaamde ‘plofbal’ gespeeld.
Er dient rekening te worden gehouden met directe en indirecte vrije schoppen.
De scheidsrechter beschikt over kaarten. De gele kaart betekent twee minuten straftijd. De rode
kaart wordt getrokken voor een definitieve uitsluiting.
Uit de aftrap mag direct worden gescoord.
In tegenstelling tot de officiële zaalvoetbalregels mag de keeper de bal, nadat hij deze in het spel
heeft gebracht, onbeperkt aanraken.
De keeper mag de bal maximaal vier seconden in zijn bezit hebben. (Ook aan de voet is dit niet
langer dan vier seconden toegestaan)
Scoort een team met vijf spelers tegen een team van vier spelers, dan mag het team van vier
spelers weer aangevuld worden tot vijf spelers. Hebben beide partijen vier spelers en scoort één
van de beide partijen, dan gaan beide teams met vier man verder. Indien er een team maar drie
spelers heeft en scoort de tegenpartij, dan mag het team van drie spelers weer aangevuld worden
tot vier spelers.
Bij gelijk eindigen in de poule, wint de ploeg met het beste doelsaldo. Is dit gelijk, dan wint de
ploeg welke de meeste doelpunten heeft gescoord. Is dit eveneens gelijk, dan wordt een beslissing
d.m.v. strafschoppen geforceerd
In geval van strafschoppen worden er twee keer drie genomen. Bij gelijk eindigen gaat men om en
om verder tot er een beslissing is geforceerd. Een speler mag pas een tweede strafschop nemen,
nadat al zijn teamgenoten zijn geweest.
Bij onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen beslist de organisatie.

