GEMEENTEBESTUUR WIELSBEKE Dienst Vrije Tijd
Rijksweg 314, B-8710 Wielsbeke
Email : vrijetijd@wielsbeke.be
URL: http://www.wielsbeke.be

REGLEMENT MINIVOETBAL HERNIEUWENBURG - WINTERCOMPETITIE
1.

De competitie wordt ingericht door de Dienst Vrije Tijd van het Gemeentebestuur Wielsbeke. Er wordt gespeeld in
de sporthallen te Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Oostrozebeke.

2.

De competitie wordt ingericht voor allen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
De spelers die 16 jaar worden tijdens het lopende seizoen mogen deelnemen aan de minivoetbalcompetitie. Het
lopende minivoetbalseizoen start op 01/09 (wintercompetitie) en stopt op 15/07(zomercompetitie).

3.

Elke deelnemende ploeg betaalt € 225,00 bij zijn inschrijving. In dit bedrag is € 50,00 waarborg inbegrepen, welke
achteraf wordt teruggekeerd, verminderd met het bedrag der opgelopen boetes, en onder voorwaarde dat de ploeg
aanwezig is op de prijsuitreiking. Wanneer het bedrag van de waarborg tijdens de competitie daalt beneden € 12,50
, dient deze ploeg een bedrag van € 50,00 te betalen om verder de competitie te kunnen afwerken. Indien dit niet
gebeurt zal de organisatie de ploeg moeten uitsluiten.

4.

De spelerslijst kan aangevuld en/of veranderd worden tot de eerste speeldag.

ARBITRAGE
5.

De wedstrijden worden geleid door neutrale scheidsrechters, aangesteld door de DVT (Dienst Vrije Tijd). Indien
een ploeg voor een of meerdere wedstrijden een 2de scheidsrechter wenst, kan ze deze aanvragen bij de
competitieleider, minstens 14d. vooraf. Een scheidsrechter kan door geen enkele ploeg geweigerd worden.

SAMENSTELLING VAN DE PLOEG
6.

Iedereen kan deelnemen aan deze competitie, doch max. 16 spelers mogen op de spelerslijst worden ingeschreven.

7.

Eenzelfde speler mag slechts deel uit maken van 1 ploeg en dit voor de duur van de ganse competitie. Is eenzelfde
speler ingeschreven bij 2 of meer ploegen dan wordt hij beschouwd als zijnde lid van die ploeg voor wie hij het
eerst aantreedt.

8.

Het aantal spelers dat kan ingeschreven worden is min. 8 en max. 16.

9.

De wedstrijden zullen gespeeld worden met ploegen van 5 spelers, waarbij vervangingen onbeperkt toegelaten zijn.
Er mogen maximaal 4 reservespelers op de bank plaats nemen. Ook de ploegverantwoordelijke of coach mag op de
bank zitten. Ook tijdens de laatste 5 minuten van de wedstrijd worden vervangingen toegestaan.

10. Spelen beide ploegen met dezelfde kleur van truitjes, dan dient de uitspelende ploeg voor een ander stel truitjes te
zorgen.
KALENDER, FORFAITS EN BOETES
11. De kalender van de wedstrijden wordt bepaald door de inrichters en voorgelegd aan de algemene vergadering
waarop alle ploegen zijn uitgenodigd. Ploegen die afwezig zijn, kunnen geen verhaal aantekenen en dienen zich
neer te leggen bij de genomen beslissingen.
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12. Een ploeg welke uiterlijk 5 min. na het aangekondigde uur niet met 4 spelers op het terrein staat, verliest de
wedstrijd met 10 - 0.
13. Een ploeg die de ganse wedstrijd niet uitspeelt, wordt beschouwd als zijnde forfait gevend en als dusdanig
gesanctioneerd (10 - 0). Wanneer een ploeg tijdens de wedstrijd tot 3 spelers wordt herleid, wordt de match
afgefloten en eindigt op forfaitscore.
- aangekondigde forfait van een ploeg
: 15.00 €
- onaangekondigde forfait
: 30,00 €
- spelen/starten met 4
: 2,50 €
- spelen zonder paspoort
: 2,50 €
- gele kaart
: 2,50 €
- rode kaart
: 7,50 €
- niet wegbergen van de doelen
: 2,50 €
- kapitein niet invullen op wedstrijdblad
: 2,50 €
- scorebord niet bijgehouden door thuisploeg
: 2,50 €
- het niet dragen van kapiteinsband
: 2,50 €
- wedstrijdblad niet aftekenen
: 2,50 € + forfait
Indien er een speler heeft meegespeeld die niet op de spelerslijst staat verliest de ploeg deze wedstrijd met
forfaitcijfers . De ploeg krijgt een boete van 30,00 € (= onaangekondigde forfait) .

14. Sancties en Boetes:

Aangekondigde forfaits moet ten laatste de dag zelf van de competitie vóór 12u aangekondigd worden in het
secretariaat (bellen EN mailen naar: 056/67.32.50 & minivoetbal@wielsbeke.be ). Daarna worden ze als
onaangekondigd aangerekend.
15. Volgend puntensysteem wordt toegepast:

overwinning
verlies
gelijkspel
forfait

: 3 punten
: 1 punten
: 2 punten
: 0 punten (voor de ploeg die forfait geeft)

16. Het klassement van de competitie wordt als volgt opgemaakt (bij gelijk aantal punten):
1
puntenaantal
2
gewonnen wedstrijden
3
resultaat van de onderlinge duels (indien 3 of meer ploegen in aanmerking
komen, wordt, indien de onderlinge duels geen verschil geven via het aantal
behaalde punten, het doelpuntensaldo - na neutralisatie van eventuele forfaits gebruikt om de rangschikking te bepalen).
4
het doelpuntensaldo : na neutralisatie van de forfaits worden de gescoorde
doelpunten en de tegendoelpunten herberekend.
5
de gescoorde doelpunten: na neutralisatie van de forfaits worden de gescoorde
doelpunten herberekend
6 lottrekking
De punten na de competitie worden van alle ploegen terug op 0 geplaatst.
Het klassement van de play-offs wordt als volgt opgemaakt:
1
puntenaantal
2
gewonnen wedstrijden
3
resultaat van het onderlinge duel
bij gelijkspel worden er steeds strafcorners genomen
4
doelpuntensaldo
5
gescoorde doelpunten
6
de rangschikking in de competitie
ORGANISATIE WINTERCOMPETITIE 2018-2019
Er wordt een competitie gespeeld in 3 reeksen (heen- en terugwedstrijden)
- reeks 1: 12 ploegen
- reeks 2: 13 ploegen
- reeks 3: 13 ploegen
Na de competitie worden er binnen de verschillende reeksen play-offs gespeeld (enkel heenwedstrijden).
- In reeks 1 spelen de eerste 6 teams tegen elkaar (voor kampioen), ook de laatste 6 teams spelen tegen elkaar.
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De laatste uit de rangschikking zakt (volgend seizoen) naar reeks 2.
- In reeks 2 en reeks 3 spelen de eerst 5 teams tegen elkaar (voor kampioen), de volgende 4 teams (plaatsen 6-7-8-9)
spelen eveneens tegen elkaar, de laatste 4 teams spelen tegen elkaar.
- De eerste 2 teams van de play-offs uit reeks 2 en reeks 3 stijgen naar een hogere reeks.
- De laatste teams van de play-offs uit reeks 1 en reeks 2 dalen naar een lagere reeks.

SPELEN OM TE VERLIEZEN
17. Wanneer 2 ploegen moedwillig spelen om de wedstrijd te verliezen, krijgen beide teams 0 punten (voor de
rangschikking), de uitslag van deze wedstrijd is 0-0 en beide ploegen krijgen een aangekondigde forfait
aangerekend. Aangezien er geen strafschoppen werden genomen (zou te lang duren) is het doelpuntensaldo
bepalend voor de rangschikking.

SPELEN ZONDER OFFICIËLE SCHEIDSRECHTER
18. De wedstrijden worden geleid door neutrale scheidsrechters, aangesteld door de DVT (Dienst Vrije Tijd).
Een scheidsrechter kan door geen enkele ploeg geweigerd worden.
Indien er geen scheidsrechter aanwezig is kunnen de ploegen in onderling akkoord een
“gelegenheidsscheidsrechter” aanduiden. De gelegenheidsscheidsrechter kan een extern persoon of een lid van een
van beide ploegen zijn. De beide ploegen moeten voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdblad ondertekenen
met de vermelding dat zij onderling akkoord zijn dat deze gelegenheidsscheidsrechter de wedstrijd zal leiden.
Het is een officiële wedstrijd, de uitslag is definitief en bindend (het is dus geen oefenwedstrijd).
Alle sancties en boetes (cfr. artikel 14) zijn van toepassing.
Ook de betaling van de gelegenheidsscheidsrechter is identiek als bij een gewone wedstrijd.
Indien er geen scheidsrechter gevonden wordt kan er vriendschappelijk gespeeld worden.
De uitslag van deze vriendschappelijk wedstrijd wordt niet vermeld op het wedstrijdblad.
Op het wedstrijdblad wordt er wel vermeld dat er geen scheidsrechter aanwezig is.
De wedstrijd zal op een later tijdstip herspeeld worden. De datum, locatie en uur van deze inhaalwedstrijd wordt
vastgelegd door de DVT.
SPELEN ONDER VOORBEHOUD EN INDIENEN VAN KLACHT
19. Spelen onder voorbehoud is mogelijk evenals indienen van klacht. In dit verband worden de officiële reglementen
gevolgd. Wanneer een onderzoek van een ingediende klacht te veel kosten meebrengt, kunnen deze als boete
worden aangerekend voor de ploeg die in het ongelijk werd gesteld. Klachten dienen ten laatste 2 dagen na de
wedstrijd toe te komen bij de wedstrijdleiding.
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SPELREGLEMENT
20. De begintrap: de thuisploeg neemt de aftrap, waarna telkens wordt gewisseld voor de volgende speelperiodes.
21. Na twee speelperiodes wordt van speelhelft gewisseld.
22. De begintrap mag genomen worden in om het even welke richting, terwijl de beide ploegen elk op hun speelhelft
staan.
23. Bij elke 'dode bal' dient de tegenpartij zich minstens op 4m van de bal te verwijderen.
24. De scheidsrechter kan de overtreder, al naargelang de ernst van de overtreding, bestraffen met:
- gele kaart: speler mag verder spelen; indien zelfde speler 2e gele kaart ontvangt wordt deze uitgesloten en mag hij
niet vervangen worden.
- rode kaart: uitsluiting voor de rest van de wedstrijd en geen vervanging toegestaan. De speler wordt automatisch
geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Voor iedere rode kaart volgt
een uitspraak door de groene tafel.
- een speler welke zijn 3de opeenvolgende gele kaart ontvangt, is eveneens automatisch geschorst voor de
eerstvolgende wedstrijd;
- een tweede gele kaart tijdens een zelfde wedstrijd = rood, doch er volgt geen uitspraak. De speler wordt geschorst
voor de eerstvolgende wedstrijd en de gele kaarten welke hij reeds gekregen had in vorige wedstrijden blijven
geldig.
25. Ploegen met coach: de coach valt eveneens onder art. 24 en kan bijgevolg een gele en/of rode kaart ontvangen.
26. De speler of coach die uitgesloten wordt, met een rode kaart (of 2x geel) dient de sportzaal te verlaten voor de
resterende duur van de wedstrijd.
27. De scheidsrechter kan bij problemen op ieder ogenblik van de wedstrijd een ingeschreven een speler of begeleider
vragen om de zaal te verlaten. Dit kan bij weigering leiden tot forfait score van de betrokken ploeg.
28. Het opzettelijk tijd winnen na uitbal zal balverlies voor gevolg hebben: 3 sec. tijd om de bal in het spel te brengen
(nadat men deze in zijn bezit heeft gekregen).
29. Een strafschop wordt genomen van op de strafschoppunt.
30. Een strafcorner wordt genomen nadat een ploeg 4 corners heeft afgedwongen. Na het nemen van de strafcorner
wordt gewacht op het fluitsignaal om het spel te hervatten.
31. De strafcorner wordt genomen door het trappen van de bal vanaf de doellijn naar een medespeler die koppend de
bal probeert in het doel te verlengen. De voeten van de koppende medespeler moet tijdens het koppen achter de
strafschoplijn blijven. De voeten moeten achter de strafschoplijn blijven tot de bal in het doel is.
32. De ploeg die de strafcorner moet nemen, heeft de vrije keuze over de zijde van de eindlijn welke men wil
gebruiken voor het trappen van de strafcorner.
33. Na strafcorner, evenals na strafschop, wordt het spel stilgelegd indien de bal op de doellat valt, en zo terug in het
terrein komt.
34. Zowel bij strafcorner, als bij strafschop dienen alle spelers, behalve de vrijschop nemende spelers, zich buiten de
terreinhelft te bevinden, waarop de vrijschop wordt genomen. Dit betekent naast de zijlijn en ook niet achter de
doellijn.
35. Een bal is buiten wanneer deze volledig de zij- of eindlijn van het terrein heeft overschreden.
36. De bal wordt terug in het spel gebracht:
- na doelpunt: door aftrap aan de doellijn;
- na bal uit aan de zijlijn: door een onrechtstreekse vrije trap;
- na bal uit aan de doellijn mag de speler opdrijven met de bal aan de voet (de tegenpartij dient steeds buiten het
doelgebied te blijven zolang de bal niet in het spel is). Dit opdrijven dient eveneens te gebeuren binnen de 3 sec.
Wordt dit niet gerespecteerd, dan kan de arbiter de bal aan de tegenpartij toewijzen (=bal zijlijn, ter hoogte van de
hoeklijn). Om het verschil doellijn/zijlijn duidelijker te onderscheiden worden 4 kegels op de hoekpunten geplaatst.
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37. Vervangingen moeten steeds aangevraagd worden. Deze vervangingen kunnen slechts toegestaan worden bij "uit
bal". Vervangingen bij strafcorner of strafschoppen worden niet toegestaan.
38. Er wordt gespeeld over 4 spelperiodes van 12.30 minuten. De aanvang van een spelperiode wordt aangegeven door
de scheidsrechter. Het einde van een spelperiode wordt aangegeven door de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft
de bevoegdheid om een spelperiode te verlengen met 30 sec., 1 minuut, enz. mocht dit noodzakelijk blijken (vb. bij
elektriciteitsonderbreking,...)
39. Bij bekerwedstrijden en tijdens de wedstrijden van de voorronde wordt bij gelijk spel 3 strafcorners genomen,
waarbij de koppende persoon telkens vervangen wordt. Bij gelijke stand wordt er verder gegaan tot er een winnaar
is.
40. Specifieke spelreglementen :
- 40.a) een kapbeweging met de hiel wordt als fout aanzien als er een tegenstrever in de onmiddellijke omgeving
staat.
- 40.b) wanneer de bal in corner is gespeeld, dient er gewacht te worden op het fluitsignaal van de scheidsrechter
vooraleer de bal terug in het spel gebracht mag worden, dit om de scheidsrechter toe te laten deze corner aan te
duiden op het scorebord. Dit geldt ook bij een doelpunt.
- 40.c) balvoordeel wordt toegepast. Na de actie kan er nog een eventuele sanctie volgen.
- 40.d) bij blokkage wordt het voordeel gegeven aan de aanvallende partij
- 40.e) de doelman mag het doel vasthouden, maar niet vrijwillig verplaatsen
- 40.f) op de reservebank mag enkel de coach plaatsnemen en de reservespelers. Reservespelers die op de bank
rood krijgen moeten de zaal verlaten, maar de ploeg mag verder spelen met 5 spelers
- 40.g) na een gele of rode kaart wordt het spel hervat met een vrije trap op de plaats van de fout en er wordt een
corner (opgepast, dit is geen strafcorner) toegekend aan de tegenpartij.
- 40.i) bij protest kan de scheidsrechter beslissen om een “protest-corner” (opgepast, dit is geen strafcorner) toe te
kennen aan de tegenpartij. Het spel wordt hervat met een vrije trap op de plaats van de fout
- 40.j) bij een fout in het voordeel van de verdedigende partij wordt er een vrije trap genomen vanop de plaats van
de fout. De bal moet dus niet buiten het doelgebied worden gelegd.
- 40.k) handsbal in het strafschopgebied = strafschop, behalve indien de armen naast het lichaam zijn én er geen
beweging van de arm naar de bal is.
ORGANISATIE
41. Het is ten strengste verboden om tijdens de wedstrijd (dus in de zaal) dranken te nuttigen uit glazen flessen. Het is
wel toegestaan te drinken uit plastiekflessen. Ook alle andere reglementen die gelden in de zaal dienen nagevolgd
te worden.
42. Alle reservespelers, en eventueel de coach dienen tijdens de wedstrijd plaats te nemen op de reservebanken. Deze
bevinden zich steeds aan de overzijde van de kleedkamers. Aan de zijde van de reservebank worden tijdens de
wedstrijd geen publieksupporters toegelaten.
43. Tijdens de wedstrijd moet een kapiteinsband gedragen worden. Elke ploeg dient daar zelf voor te zorgen.
44. Tijdens de competitie worden geen naamveranderingen van de ploegen toegestaan.
45. Voor mogelijke discussiepunten zoals forfaits, boetes, reglementen, klachten, schorsing en discussiepunten, is de
beslissing in handen van de wedstrijdleider. Deze kan zich hiervoor eventueel beroepen op getuigenissen van
spelers en/of scheidsrechters (zonder hiertoe verplicht te zijn).
46. De groene tafel kan een schorsing of een boete bepalen na onregelmatigheden tijdens of na de wedstrijd zonder dat
er gele en/of rode kaart getrokken werd.
47. Indien wegens onregelmatigheden een match voortijdig wordt afgefloten zal de groene tafel beslissen over de
uitslag, of over het al dan niet herspelen van de wedstrijd.
48. Na de laatste wedstrijd dienen de doelen weg geborgen te worden. Zoniet wordt € 2,50 boete van de waarborg
afgehouden.
49. De thuisploeg zorgt voor een verantwoordelijke voor het bijhouden van het scorebord, dit om de wedstrijd vlotter
te laten verlopen. Indien de thuisploeg geen verantwoordelijke aanduidt, wordt de tegenstrever eventueel
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aangesproken om deze taak op zich te nemen. De thuisploeg wordt bestraft met € 2,50 boete welke van de
waarborg wordt afgehouden.
50. Het algemeen rookverbod in de sporthal dient gerespecteerd te worden.
INVULLEN WEDSTRIJDFORMULIEREN
51. Voor de wedstrijd dienen alle identiteitskaarten ingevuld te worden op het wedstrijdblad + notering nummers op de
uitrusting van de aantredende speler die zorgt voor het invullen van het wedstrijdblad. Na de wedstrijd dienen de
identiteitskaarten direct afgehaald te worden na ondertekening van het wedstrijdblad. Slechts 1 persoon
(ploegverantwoordelijke, coach of speler) wordt daarvoor in het bureel toegelaten. Gaat men niet akkoord met de
uitslag of met het verloop van de wedstrijd dan heeft men de kans dit op het scheidsrechtersblad te melden.
KAMPIOENENHULDE
52. Na de competitie wordt een kampioenenhulde gehouden met prijsuitreiking en teruggave van de waarborgen. De
aanwezigheid van minstens één ploegafgevaardigde is verplicht, zoniet verliest men de resterende waarborg en
komt men geenszins in aanmerking voor ontvangst van enige prijs en/of trofee.
TRANSFERS EN NIEUWE SPELERS TIJDENS HET SEIZOEN
53. Transfers van spelers tussen deelnemende ploegen worden niet toegestaan tijdens de competitie, ook niet indien de
ploegen in verschillende reeksen spelen.
54. Nieuwe spelers kunnen enkel opgegeven worden van 18 december t.e.m. 31 december (= laatste 14 dagen van het
jaar). Het opgeven van nieuwe spelers buiten deze periode wordt niet toegestaan.
Er kunnen maar 3 nieuwe spelers toegevoegd worden aan de spelerslijst. Op deze lijst mogen er maximum 16
spelers staan. Indien er meer spelers opgegeven worden dan dit maximum, moeten er spelers geschrapt worden. Het
opgeven van de spelers kan enkel schriftelijk of via e-mail. Telefonische aanvragen zijn niet geldig.
Bij elke opgave van een nieuwe speler zijn volgende gegevens verreist: naam, voornaam, adres en geboortedatum.
De nieuwe spelers zijn speelgerechtigd vanaf 1 januari.
STARTDATUM REGLEMENT
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 24/02/2010.
Het reglement gaat in voege op 25/02/ 2010.
NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:
Sportcentrum Hernieuwenburg, Hernieuwenstraat 14, 8710 WIELSBEKE
Sporthal De Vlaschaard, W.B. Cartonstraat 44A, 8710 ST.BAAFS.VIJVE
Sporthal Leieland, G. Gezellestraat 55A, 8710 OOIGEM
Sporthal Mandelmeersen, E. Brengierstraat 8, 8780 OOSTROZEBEKE

056/67.32.50 (secretariaat DVT)
056/60.55.24
056/66.97.91
056/67.11.30
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