Zaalvoetbal (futsal) spelregels
HET TEAM
● Het team in het veld bestaat uit 5 leden; 1 keeper en 4 spelers.
● Het team mag een coach en wisselspelers hebben.
● Alle teamleden hebben ‘binnenschoenen’ aan; bij voorkeur zaalvoetbalschoenen.
● Alle spelers hebben hetzelfde tenue aan, m.u.v de keeper.
● De keeper heeft een duidelijk zichtbaar ander tenue aan dan de rest van de
spelers.
HET VELD EN DE BAL
● Het veld wordt gevormd door de zwarte lijnen en 2 doeltjes.
● Er wordt gespeeld met de z.g ‘plofbal’.
DE REGELS
● Het spel wordt begonnen met een aftrap in de middencirkel. De bal wordt daarbij
achterwaarts gespeeld.
● Als de bal in z’n geheel over één van de zijlijnen gaat, geeft dit een intrap voor de
partij die de bal niet als laatste heeft aangeraakt op de plek waar hij ‘uit’ ging.
● De intrap dient binnen 5 sec. nadat de bal stil ligt genomen te worden.
● Gaat de bal in z’n geheel over de achterlijn via de verdedigende partij hoekschop
aanvallende partij.
● Gaat de bal in z’n geheel over de achterlijn via de aanvallende partij bal voor de
keeper die hem vanaf de grond met de voet weer in het spel moet brengen.
● Men heeft gescoord als de bal in z’n geheel over de doellijn is geweest.
● Alleen de keeper mag de bal in de handen pakken, behalve bij een terugspeelbal.
Hij mag dat alleen doen in de cirkel.
● Er mag onbeperkt worden teruggespeeld op de keeper.
● Wisselspelers mogen pas het veld inkomen als de andere speler uit het veld is.
● Bij een intrap vanaf de zijkant moet de tegenpartij min. 5 meter afstand houden.
● De spelers mogen elkaar nauwelijks aanraken. Dus géén trekken, duwen of trappen!
● Slidings zijn uit den boze!! Ook voor de keeper!!
● Bij een overtreding wordt er een vrije trap toegekend aan de aanvallende partij.
● De vrije trap dient binnen 5 sec. nadat de bal stil ligt (op de plek van de overtreding)
genomen te worden.
● Bij een overtreding binnen de cirkel wordt een strafschop toegekend, die mag
worden genomen vanaf de cirkelrand.
● Begaat men een ernstige overtreding dan kan de speler van het veld worden
gestuurd met 2 minuten aan de zijkant zitten. Het team speelt dan met 1 persoon
minder. De speler mag er na 2 minuten weer in óf wanneer de tegenstander scoort.
● Wordt er een veel te ernstige overtreding gemaakt dan kan de speler uit het veld
gestuurd worden en speelt die partij met 1 persoon minder.

DE SCHEIDSRECHTER(S)
● Er wordt gefloten door iemand van een ander team
● De scheidsrechter beschikt over een fluit en heeft kennis genomen van de
spelregels
● Het fluiten bestaat niet uit passief tegen de muur staan, maar door aandachtig te
kijken naar het spel.

