
WEDSTRIJDREGLEMENT KLAPSTUKTOERNOOI 2022

Het zaalvoetbal zit iets anders in elkaar als veldvoetbal. Velen van jullie kennen
inmiddels de spelregels al van voorgaande toernooien maar hieronder voor de
zekerheid nog een keer alles op een rijtje. Lees het zorgvuldig door.

Spelregels

● Er wordt gespeeld met 4 veldspelers en 1 keeper.
● De keeper mag de bal niet uitschieten maar moet deze inrollen of ingooien
● Er mag geen sliding gemaakt worden
● Het plafond mag niet worden geraakt, gebeurt dat wel dan betekent dat

een inschop vanaf de zijlijn
● Bij een uitbal mag je niet ingooien maar moet je, binnen 4 seconden, de

bal inschoppen
● Bij gelijke stand (punten en doelsaldo = thuisdoelpunten -/-

uitdoelpunten) in de poules worden er 3 strafschoppen per team genomen
(totdat er een winnaar is).

Verder:

● Je mag in de zaal alleen voetballen met een “lichte zool” onder je
schoenen. Een ZWARTE ZOOL is dus verboden

● NEEM EEN WIT EN EEN ORANJE SHIRT MEE! Dus niet rood, geel of
wedstrijdtenue van je favoriete club (behalve als dit een wit of oranje shirt
is). Dit omdat het anders niet duidelijk is wie in welk team speelt

● Het team dat als eerste genoemd wordt in het schema is de “thuisploeg”
en speelt in het oranje

● De leiders van de teams dienen zich 15 minuten voor de eerste wedstrijd
te melden bij de wedstrijdleiding

● Ook heel belangrijk: iedereen die niet hoeft te spelen blijft uit het veld.
Ook niet tegen de zijlijn aan zitten

● Zorg dat je 10 minuten voordat je wedstrijd begint, bij je team bent en
wees op tijd bij het veld.

Houd het sportief, het blijft een spelletje. De scheidsrechter heeft altijd gelijk
(wees blij dat er scheidsrechters zijn; zonder hen geen wedstrijden) Ga geen
spelers uit andere teams vragen om ook met jouw team mee te doen. Dit kan
alleen in geval van blessures of ziekte en dient altijd in overleg met de
wedstrijdleiding in de sporthal te gebeuren.

De indelingen staan vast. Mocht er, door ziekte o.i.d. iemand uitvallen op de
geplande speeldag, neem dan contact op met de wedstrijdleiding ter plekke. Zij
kunnen dan voor een eventuele oplossing zorgdragen.Vòòr het toernooi kun je
contact opnemen met ons via klapstuktoernooi@gmail.com.
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