Toernooireglement DK Zaalvoetbal Zuid II
te Meijel d.d. 06 januari 2019.
1. Voor aanvang van het toernooi dient iedere teamleider een spelerslijst, met daarop ook de
COVS lidmaatschapsnummers van alle betrokkenen, te hebben ingevuld en afgegeven bij
het wedstrijdsecretariaat
2. Spelers en begeleiders dienen lid van de COVS te zijn, niet leden zijn van deelname
uitgesloten.
3. Het als eerste genoemde team bij een wedstrijd zorgt voor een lijnrechter (COVS-lid).
4. Het als eerste genoemde team verdedigt het doel het verst van de kantine (aan de
rechterzijde als je de hal binnenkomt).
5. Het als eerste genoemde team neemt de aftrap, wedstrijd duurt 12 minuten, zonder rust.
6. Indien het team zich bij het geven van het beginsignaal niet speelklaar op de
wedstrijdvloer bevindt, dan wordt dit team in deze wedstrijd als verliezer uitgeroepen en
verliest met 1- 0.
7. De toernooileiding kan van deze bepaling afwijken, indien hiervoor (een) gegronde
reden(en) bestaat(n). Indien de scheidsrechter van oordeel is, dat de kleding van de teams
niet voldoende verschil vertoont, dan is het eerstgenoemde team verplicht om een ander
tenue aan te trekken.
8. Een speler, die vanwege wangedrag of ernstig gemeen spel een rode kaart wordt getoond,
wordt voor de gehele verdere duur van het toernooi van deelneming uitgesloten.
9. Een speler, die vanwege het ontnemen van een doelrijpe kans, dan wel een doorgebroken
speler het scoren opzettelijk belet, wordt bestraft met een rode kaart en uitgesloten voor
de eerstvolgende wedstrijd.
10. De scheidsrechter die een deelnemer aan een wedstrijd het verder medespelen definitief
heeft ontzegd, dient dit te rapporteren aan de toernooi tuchtcommissie van de COVS,
deze heeft het recht om het door te leiden naar de KNVB.
11. Wanneer een speler een rode kaart ontvangt bepaalt de toernooileiding de straf,
afhankelijk van de rapportage van de scheidsrechter.
12. Op het na afloop van de wedstrijd in te vullen formulier geven de scheidsrechters tevens
hun oordeel (via een cijfer in een schaal van nul tot en met tien) over het sportieve gedrag
van de teams die onder hun leiding hebben gespeeld. Aan de hand hiervan wordt
vastgesteld, welk team de sportiviteitprijs heeft gewonnen. Indien twee of teams gelijk
zijn geëindigd in het klassement om de sportiviteitprijs, dan beslist het lot.
13. Indien in de eindstand twee of meer teams in puntentotaal gelijk eindigen, dan beslist het
doelsaldo (doelpunten voor minus doelpunten tegen). Is het doelsaldo gelijk, dan zijn de
gescoorde doelpunten voor bepalend voor de rangschikking c.q. de plaatsing van het
team.
14. Is het aantal voor gescoorde doelpunten ook gelijk, dan geldt de uitslag van de onderling
gespeelde wedstrijd als plaatsing.
15. Wordt door deze regeling nog geen beslissing verkregen, dan wordt de
eindrangschikkingbepaald door het nemen van een strafschoppenserie (volgens de regels
van de KNVB), totdat er een beslissing is gevallen.

16. Indien het tijdschema het nemen van een strafschoppenserie niet toelaat, dan is de
toernooileiding bevoegd om de eindrangschikking te bepalen door middel van het lot in
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de desbetreffende teams.
17. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, gelden de spelregels en reglementen
van de KNVB zaalvoetbal (district, b categorie).
18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

