!!!Bekerwedstrijden vanaf 03-02-2020 met lijnrechter!!!
-

-

-

Elk team is verplicht om voor 1 assistent-scheidsrechter (hierna te noemen “lijnrechter”) te
zorgen. De verplichting (boete) van het hebben van een coach komt hiermee te vervallen.
Bij het ontbreken van een lijnrechter ontvangt het betreffende team een boete van € 15,per wedstrijd.
Bij een aantal van 6 spelers zal er met 5 spelers gespeeld worden en zal 1 speler de functie
van lijnrechter (afwijkend kleur shirt / hesje) op zich moeten nemen, er kan niet voor € 15,boete gekozen worden!
Indien een speler de functie van lijnrechter waarneemt mag hij/zij eenmalig tijdens de rust
gewisseld worden met een andere speler, in geval van nood mag de scheidsrechter beslissen
om eenmalig te mogen wisselen tijdens de helft.
Het wisselen van de lijnrechter met een speler tijdens een helft, zonder akkoord van de
scheidsrechter, zal bestraft worden met een gele kaart!

Taken lijnrechter:
-

-

-

De assistent-scheidsrechters (lijnrechters) stellen zich zoveel mogelijk op de snijpunten van
doel- en zijlijn, diagonaal ten opzichte van elkaar en links van het eigen doel. De assistentscheidsrechters hebben tot taak aan te geven wanneer de bal buiten het speelveld is en welk
team recht heeft op een hoekschop, doelworp of intrap en wanneer een doelpunt is
gescoord. De beslissing hieromtrent berust ten alle tijden bij de scheidsrechter. Zij moeten
bovendien de scheidsrechter bijstaan, zodat de wedstrijd overeenkomstig de regels wordt
geleid.
Het seinmiddel voor de assistent-scheidsrechter is de vlag:
a) Een doelpunt geeft hij aan door met de vlag naar het midden van het speelveld te wijzen.
b) Een hoekschop geeft hij aan door met de vlag naar de dichtstbijzijnde hoek van het
speelveld te wijzen.
c) Een doelworp geeft hij aan door met de vlag met gestrekte arm naar het doel te wijzen.
d) Een intrap geeft hij aan door met de vlag met gestrekte arm te wijzen naar het
hoekschoppunt van het team, dat niet mag intrappen.
e) Indien hij om welke redenen dan ook de aandacht van de scheidsrechter wil trekken
moet hij de vlag omhoog steken. Gaat de scheidsrechter niet op zijn teken in, dan moet
hij de vlag onmiddellijk omlaag brengen.
Het is hem echter niet toegestaan het speelveld te betreden.
Ingeval van ongeoorloofde inmenging of onbehoorlijk gedrag van een assistentscheidsrechter moet/kan de scheidsrechter hem door het tonen van de rode kaart van het
speelveld verwijderen, in het geval dat de assistent-scheidsrechter een wisselspeler betreft
zal deze ook als speler van het speelveld verwijderd worden en mag deze dus niet meer aan
de wedstrijd deelnemen. Er kan een vervanger voor de assistent-scheidsrechter worden
aangesteld, hiervan dient de scheidsrechter eerst akkoord gegeven en kennis genomen te
hebben.

De spelregels omtrent de tijdwaarnemer en lijnrechters zijn te vinden in de KNVB spelregels district
zaalvoetbal (Regel 6 – Secretaris / Assistent-scheidsrechters) welke op onze website onder het kopje
formulieren te vinden is.
Bestuur Zaalvoetbal Best/Oirschot.

