
WEDSTRIJDREGLEMENT INDOOR BOARDING TORNOOI 2017 

1. SPELERS – SPELERSLIJST 

1.1.  30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd dient de ploegafgevaardigde van elke ploeg de 

spelerslijst af te geven aan de wedstrijdleiding. Dit formulier werd je toegezonden samen met 

het speelschema of kan je nog bekomen aan de wedstrijdtafel. Deze spelerslijst omvat naam, 

voornaam en geboortedatum van maximaal 12 spelers. Wijzigingen aan deze spelerslijst kunnen 

tot uiterlijk 30 minuten van uw eerste wedstrijd aangebracht worden, nadien wordt er niets 

meer gewijzigd aan deze spelerslijst. 

1.2.  Een speler kan slechts aantreden voor één ploeg. Op andere lijsten wordt de betreffende speler 

geschrapt en zal deze niet mogen vervangen worden. 

 

2. CATEGORIEËN 

2.1.  Een speler komt uit in de leeftijdscategorie waar hij thuishoort. Uitzondering enkel mogelijk in 

onderling overleg met de organisatie. 

2.2.  De wedstrijden worden gespeeld 5 tegen 5 (inclusief doelman). 

 

3. PLOEGEN 

3.1.  Elke ploeg moet minstens 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd speelklaar zijn. 

3.2.  Tijdens de wedstrijd moeten alle reservespelers van de voetballende ploeg op de spelersbank in 

de neutrale zone plaatsnemen. 

3.3.  Naast de reservespelers hebben maximaal 2 personen toegang tot de ‘wedstrijdzone’ (trainer en 

afgevaardigde). 

3.4.  De eerst vermelde ploeg is de thuisploeg en moet zich in geval van gelijkkleurige uitrusting 

aanpassen. Hesjes (overgooiers) in een andere kleur worden ter beschikking gesteld door de 

organisatie. 

3.5.  Een wedstrijd wordt stopgezet of niet gespeeld wanneer één ploeg met minder dan 3 spelers op 

het speelveld staan. Deze ploeg verliest met forfait-cijfers (zie 9.1.). 

 

4. VERVANGINGEN 

4.1.  Tijdens de wedstrijd mag er doorlopend vervangen worden.  

4.2.  De reservespeler mag het speelveld pas betreden nadat de andere speler het speelveld verlaten 

heeft. Indien de reservespeler het speelveld te vroeg betreedt wordt dit bestraft met een 

indirecte vrije trap voor de tegenstander ter hoogte van het doelgebied van de overtreder. 

4.3.  Losse veter(s) bij spelers op het speelveld worden terug gebonden naast het speelveld. Deze 

speler mag vervangen worden. 

 

5. SCHOEISEL 

5.1 Men speelt met aangepast schoeisel dat geschikt is voor het terrein waarop de wedstrijden 

gespeeld worden. De wedstrijden worden gespeeld op kunstgras (Geen ijzeren studs!). 

 



6. WEDSTRIJDEN 

6.1  De wedstrijden worden gespeeld op terreinen met boarding. 

6.2  De ingevulde spelerslijst (zie 1.1.) geldt als wedstrijdblad gedurende het ganse tornooi. 

6.3  De thuisploeg (zie 3.4.) speelt van links naar rechts vanuit de kant van de ingang bekeken. De 

speelduur per wedstrijd is telkens afhankelijk van het opgestelde schema (zie toegestuurde 

schema). De aftrap van de wedstrijd wordt genomen door de thuisploeg. 

6.4 De opwarming van de spelers gebeurt in de opwarmingszone naast het speelveld. 

Opwarmingsballen dienen zelf voorzien te worden. Wedstrijdballen daarentegen, worden 

voorzien door de organisatie. 

6.5  De ploegen voor de volgende wedstrijd mogen het speelveld pas betreden als de ploegen die 

hun wedstrijd juist beëindigd hebben, het speelveld volledig verlaten hebben. 

 

7. SPELHERVATTINGEN 

7.1.  Bij indirecte vrije trappen moet het spel hervat worden binnen 10 seconden. Dit geldt eveneens 

bij het ingooien of intrappen van de bal door de doelman (zie 12.1). 

8. EXTRA VOORWAARDEN VOOR TERREIN MET BOARDING 

8.1.  De wedstrijden op dit terrein worden gespeeld met een 1m-hoge boarding rondom het speelveld 

waartegen de bal kan gespeeld worden. 

8.2.  Wanneer de bal het speelveld verlaat via de zijkanten wordt het spel hervat met een intrap voor 

de tegenpartij. Bij deze spelhervatting wordt de bal neergelegd op 1m van de boarding en moet 

de tegenstander op minimum 5m afstand staan. Ook bij een hoekschop ligt de bal op 1m van de 

boarding en moet de tegenstander op minimum 5m afstand staan. 

8.3.  Het vastgrijpen of steun zoeken aan de boarding is niet toegelaten. Ter hoogte van de fout krijgt 

de tegenstander een indirecte vrije trap op 1m van de boarding. Eveneens moet de tegenstander 

op minimum 5m afstand staan. 

8.4.  Dit geldt ook wanneer de bal geklemd wordt aan of tegen de boarding. 

8.5.  Om ongevallen te vermijden, moeten de poortjes van het terrein ten allen tijde na vervanging 

van een speler gesloten zijn, met de deur in het slot. 

 

9. PUNTENTELLING 

9.1.  Als één van de ploegen niet aanwezig is of indien deze niet in aantal zijn om een wedstrijd aan te 

vangen (zie 3.5.), wint de tegenstander met 3-0 of 0-3 forfait-cijfers. 

9.2.  Winst = 3 punten 

Gelijkspel = 1 punt 

Verlies = 0 punten 

 

10. RANGSCHIKKING 

10.1.  Voor het opmaken van de rangschikking worden volgende criteria gehanteerd: 

1. Hoogst aantal punten 

2. Hoogst aantal gewonnen wedstrijden 

3. Doelpuntensaldo (= gescoorde doelpunten min tegendoelpunten) 



4. Hoogst aantal gemaakte doelpunten 

5. Resultaat onderlinge confrontatie 

6. Lottrekking door wedstrijdleiding 

 

11. KAARTEN 

11.1.  1 gele kaart = uitsluiting, uitgesloten speler mag tijdens de wedstrijd vervangen worden door een 

andere speler die vermeld staat op de spelerslijst (zie 1.3) van het betreffende team. 

11.2.  2 gele kaarten = uitsluiting + eerstvolgende wedstrijd geschorst. 

11.3.  3 gele kaarten in verschillende wedstrijden = eerstvolgende wedstrijd geschorst. 

11.4.  Rode kaart = uitsluiting + eerstvolgende wedstrijd geschorst. Speler die rode kaart gekregen 

heeft mag niet vervangen worden tijdens de wedstrijd. 

11.5.  Een speler die een rode kaart of 2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd krijgt moet onmiddellijk het 

speelveld en de neutrale zone verlaten. 

11.6.  De wedstrijdleiding heeft steeds het recht om aan de hand van het scheidsrechtersverslag een 

andere sanctie uit te spreken tegen de speler of de ploeg. 

 

12. FOUTEN 

12.1.  De organisatie draagt sportiviteit en fair-play hoog in het vaandel. Van de begeleiders wordt een 

voorbeeldfunctie verwacht. Ongehoord gedrag wordt niet getolereerd en gesanctioneerd in 

overleg met wedstrijdleiding. 

12.2.  Alle fouten worden bestraft met een indirecte vrije trap voor de tegenstander, waarbij de 

overtreder op minimum 5m afstand staat. 

12.3.  Slidings (tackles) zijn niet toegelaten en worden bestraft met een indirecte vrije trap. 

12.4.  Een fout binnen het doelgebied wordt bestraft met een indirecte vrije trap voor de tegenstander 

op 2 meter van het doelgebied van de overtreder. 

 

13. DOELMAN 

13.1.  Wanneer de doelman de bal ingooit of intrapt moet de bal eerst op de eigen speelhelft 

stuiteren. In geen enkel geval mag de bal de middenlijn overschrijden zonder eerst te stuiteren. 

Deze overtreding wordt bestraft met een indirecte vrije trap voor de tegenstander op 2 meter 

van het doelgebied van de overtreder. 

13.2.  Bij een terugspeelbal naar de doelman mag deze de bal niet in de handen nemen. Deze 

overtreding wordt bestraft met een indirecte vrije trap voor de tegenstander op 2 meter van 

het doelgebied van de overtreder. 

 

14. KLEEDKAMERS 

14.1.  De kleedkamers dienen netjes gehouden te worden en ontruimt ten laatste 20 minuten na de 

laatst gespeelde wedstrijd. De inrichtende organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden 

voor eventuele diefstallen en/of vernielingen (zie 18.1). 

14.2.  Eventuele opzettelijke schade aan installatie(s) of accommodatie(s) vallen volledig ten laste van 

de schuldige veroorzaker van deze schade. 



14.3.  De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers of begeleiders van de deelnemende ploegen. 

Jeugdspelers mogen de kleedkamers enkel betreden onder begeleiding van een volwassene. 

 

15. HANDTASTELIJKHEDEN 

15.1. In geval van handtastelijkheden tegenover de organisatie, wedstrijdleiding of derden kan naast 

de speler of begeleider ook de ploeg tot wie zij behoren uitgesloten worden. Al hun wedstrijden 

worden dan omgezet in 3-0 of 0-3 forfait-cijfers. 

16. AFWEZIGHEDEN 

16.1.  Een ploeg die niet aanwezig is verliest deze wedstrijd met 3-0 of 0-3 forfait-cijfers (zie 9.1.). 

17. KLACHTEN 

17.1.  Alle klachten dienen ten laatste 10 minuten na de wedstrijd aan de officiële wedstrijdtafel 

kenbaar gemaakt worden. Alle geschillen (ook deze die niet voorzien zijn in het reglement) 

worden door de inrichtende organisatie beslecht. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

18. VERZEKERING 

18.1.  De inrichtende organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen, 

ongevallen of andere. 

18.2.  De deelnemende ploegen zijn door Sporta verzekerd tijdens het spelen van een wedstrijd. 


