
Wintercup Noord Groningen COÖRDINATIE ZAALVOETBAL 
 

 

Een belangrijk onderdeel van onze zaalvoetbalcompetitie is de coördinatie op de wedstrijddagen. Hierbij horen 

uiteraard een aantal taken. Deze taken staan hieronder beschreven. 

 

 

Basis regels:  

 Vroegtijdig aanwezig zijn, minimaal een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd. 

 Het verzorgen van de kleedkamerindeling [voor de hele dag!] door op de deur van de kleedkamers een 

papier aan te brengen, duidelijk met tekst aangegeven. 

 Scheidsrechters ontvangen. Door de coördinerende vereniging worden scheidsrechters geregeld. Indien 

blijkt dat er door overmacht een scheidsrechter uitvalt wordt de coördinatie verzocht met de leiders van 

de deelnemende ploegen dit in te vullen. 

 Beschikbaar stellen van 2 plofballen voor wedstrijdgebruik. 

 Beschikbaar houden van hesjes of reserveshirts. 

 De tijdklok bedienen (i.o.m. de beheerder van de sporthal kan dit ingesteld worden). 

 Bij het tijdschema rekening houden met wisseltijd. TIP: stel de speeltijd 1 minuut korter in. In de praktijk 

blijkt dit goed te werken en is er aan het einde van de poule nog een korte overgangstijd voor de volgende 

poulestart. Ook is het mogelijk de klok steeds door te laten lopen. Het is van belang de speeltijden niet te 

overschrijden, omdat daarmee het programma in de war loopt. 

 Het opschrijven van de wedstrijduitslagen. 

 Na afloop de kleedkamers nalopen en veegschoon achterlaten. Indien onregelmatigheden in de 

 kleedkamers worden geconstateerd moet dit worden doorgegeven aan de organisatie en de beheerder. De 

naam en team van de betreffende vereniging(en) moeten worden genoteerd. 

 De uitslagen moeten worden doorgegeven (dezelfde dag) aan de organisatie via de groepsapp coördinatie 

door een foto van de utslagen naar je eigen vereniging te sturen. Lukt dit niet dan moet nog dezelfde dag 

de uitslagenlijst naar het e-mailadres wintercupnoordgroningen@gmail.com 

 In de gaten houden of er geen onreglementaire situaties ontstaan. Bij discussie beslist de coördinatie in 

overleg met de scheidsrechter(s). 

 Toezicht houden op niet-spelende teams dat deze zich niet in de directe nabijheid van de zijlijn ophouden 

(minimale afstand 1 meter) 

 De doelverdediger mag van team (uit dezelfde leeftijdsklasse) wisselen naar een andere poule. 

 Bij een tekort aan spelers is lenen slechts toegestaan van lagere teams en maximaal 1 speler van een hoger 

team indien er geen andere mogelijkheden zijn. Alle mutaties moeten bij de coördinatie gemeld worden. 

 Indien blijkt dat teams zich niet aan deze regel houden moet de coördinatie dit doorgeven aan de  

organisatie via het eerder genoemde mailadres. 

Spelers uit hogere teams mogen uitsluitend na toestemming van de coördinatie toegevoegd worden en  

dienen zoveel mogelijk op reserve geplaatst worden. 

Het is niet toegestaan dat teams eigen voetballen meenemen in de kleedruimten of de zalen. 

Indien een team niet komt opdagen kan het tijdprogramma naar inzicht van de coördinatie aangepast 

worden. 
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