Wijzigingen aan de Spelregels Futsal vanaf 02.07.2014
Regel 3: procedure bij vervanging
Bij de uitvoering van de vervanging dient volgende procedure gevolgd te worden:
- de speler betreedt het terrein via de wisselzone van zijn eigen ploeg;
- de vervanging is volledig afgerond op het moment dat de wisselspeler zijn hesje aan de
speler die hij vervangt heeft overhandigd. Indien de speler (wegens kwetsuur, e.a.) het
terrein op een andere plaats verlaten heeft, zal de wisselspeler zijn hesje aan ref 3
overhandigen.
Regel 3: foutieve wisselprocedure en/of spelen met een extra speler op het terrein
Indien een wisselspeler niet conform de spelregels het terrein betreedt en/of indien een ploeg
een extra speler op het terrein heeft, zal de ref de volgende procedure toepassen:
De ref zal de betrokken speler uitsluiten indien deze door een foutieve tussenkomst op het
terrein de tegenstrever een doelpunt of een duidelijke doelkans ontneemt. Zijn ploeg zal in
beide gevallen met 1 speler minder het spel hernemen. Indien de uitgesloten speler een
extra speler op het terrein betreft, zal bijkomend een effectieve speler van zijn ploeg het
terrein moeten verlaten.
Regel 8: duur extra-times
Indien extra-times dienen te worden gespeeld, kan de betrokken federatie de duurtijd hiervan
zelf bepalen en in de regelgeving van de competitie opnemen: twee periodes van 3 minuten
of twee periodes van 5 minuten.
Regel 15: uitvoering intrap waarbij de bal niet binnen het terrein komt
Indien bij de uitvoering van een intrap de bal niet binnen de lijnen van het terrein komt, zal
het spel hernomen worden met een intrap te nemen door de tegenpartij op de
oorspronkelijke plaats van intrap (ongeacht het aantal seconden dat reeds verstreken is).
Strafschoppen om de winnaar van een wedstrijd te bepalen
Indien de winnaar van een wedstrijd door het nemen van strafschoppen dient te worden
bepaald, zullen voortaan 3 in plaats van 5 strafschoppen worden getrapt. Andere bepalingen
hierbij blijven ongewijzigd.

