KNVB Spelregelwijzigingen ingaande 1 juli 2002

Spelregelwijzigingen 2002
(Vertaling FIFA-circulaire 807 d.d. 07-05-2002)
De 116e jaarlijkse vergadering van de International Football Association
Board werd gehouden op 16 maart 2002 in Zermatt (Zwitserland).
De spelregelwijzigingen en diverse instructies volgen hierna:
1. SPELREGELWIJZIGINGEN EN OFFICIËLE BESLISSINGEN
REGEL 4 - DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
(Pagina 10 van het boekje "Spelregels Veldvoetbal" - augustus 2001)
(Pagina 36 van de Handleiding voor Scheidsrechters - oktober 2000)
Officiële beslissing
(Pagina 10 van het boekje "Spelregels Veldvoetbal" - augustus 2001)
(Pagina 37 van de Handleiding voor Scheidsrechters - oktober 2000)
OB 1 (nieuw):
Reclame is alleen toegestaan op de shirts van de spelers. Dit mag niet op de
korte broeken, kousen of schoenen.
Noot KNVB: Deze OB is vooralsnog niet van toepassing in de
Nederlandse competities.
De spelers mogen geen ondershirts tonen, die van teksten of reclame zijn
voorzien.
Een speler die zijn shirt omhoog of uittrekt om teksten of reclame te tonen, zal
worden gestraft door de organisator van de competitie.
De shirts dienen mouwen te hebben.
REGEL 5 - DE SCHEIDSRECHTER
(Pagina 11 van het boekje "Spelregels Veldvoetbal" - augustus 2001)
(Pagina 39 van de Handleiding voor Scheidsrechters - oktober 2000)
8e aandachtsstipje (gewijzigde tekst):
onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig
geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt
verwijderd. Een geblesseerde speler mag eerst in het speelveld
terugkeren, nadat het spel is hervat.
Motivering:
Deze tekst verduidelijkt de te volgen procedure, indien een speler in het
speelveld terugkeert na een blessure.

REGEL 12 - OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
(Pagina 19 van het boekje "Spelregels Veldvoetbal" - augustus 2001)
(Pagina 88 van de Handleiding voor Scheidsrechters - oktober 2000)
B - Een indirecte vrije schop (gewijzigde tekst):
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Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een
doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de vier
hieronder volgende overtredingen begaat.
Motivering:
Dit is een kleine tekstwijziging om aan te geven dat er nu vier overtredingen
zijn in plaats van vijf, zoals voorheen.

2. INFORMATIE EN INSTRUCTIES
Een voorgewende handeling (misleiding)
Een door de FIFA opgezette, grootscheepse publiciteitscampagne tegen
spelers die zich aan deze overtreding schuldig maken kreeg unanieme
ondersteuning. De scheidsrechters wordt opgedragen om streng op te treden
tegen deze overtreding en de overtreders dienen te worden bestraft wegens
onsportief gedrag.
Spelers die de uitvoering van een spelhervatting vertragen
Er werd ernstige bezorgdheid uitgesproken over het aantal spelers, dat de
uitvoering van een spelhervatting vertraagt. De betreffende spelregels zijn erg
duidelijk en de Board dringt er bij de scheidsrechters op aan deze toe te
passen.
Tijdstraffen
De Board ondersteunde volledig de bezorgdheid van de FIFA over het feit,
dat sommige nationale bonden doorgaan met het toepassen van tijdstraffen
in lagere klassen. De Board bevestigde nadrukkelijk dat deze procedure
onmiddellijk beëindigd moet worden, anders zullen er op de in overtreding
zijnde bond disciplinaire straffen worden toegepast.
Het vieren van een doelpunt
De Board drukte zijn bezorgdheid uit over de gangbare gewoonte van spelers
om hun shirts omhoog of uit te trekken bij het vieren van een doelpunt om
zodoende teksten en reclame te tonen.
Er werd overeengekomen dat, indien er sprake is van tijd rekken, de
scheidsrechters doorgaan met optreden in overeenstemming met de
spelregels.
Eveneens werd overeengekomen dat, indien teksten en reclame op een
ondershirt zijn getoond, de kwestie behandeld zou kunnen worden door het
tuchtrechtelijk orgaan van de competitie.
Aanvullende instructies voor de scheidsrechters, assistentscheidsrechters en vierde officials
De Board gaf zijn goedkeuring om de "Aanvullende instructies voor de
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde officials" af te drukken in
het spelregelboekje.
Speelvelden van kunststof
De Board bekrachtigde zijn steun aan de vorig jaar gehouden bijeenkomst
over "the FIFA Quality Concept for Artificial Surfaces".
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#####
De spelregelwijzigingen zijn van kracht met ingang van 1 juli 2002 en de
instructies treden met onmiddellijke ingang in werking.

