SPELREGLEMENTEN
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS
$ 1 TERREIN
Art.01 Overeenkomstig de belijning, verlichting en indeling van sporthallen in Vlaanderen gelden de vigerende,
officiële afmetingen ISB, zijnde voor een mini-voetbalveld - breedte 16 tot 24 m - lengte 28 tot 42 m - uitloopzone :
1 m zijkant, 2 m doellijn.
Art.02 Alle afmetingen worden gemeten van as tot as.
Art.03 Het terrein wordt afgebakend door duidelijke lijnen van 5 à 8 cm breedte.
Art.04 De belijningen behoren tot het terrein of het gebied dat ze afbakenen.
Art.05 In de zaal moet de bevloering volledig effen zijn
Art.06 Buiten het terrein moet een vrije ruimte blijven van ongeveer 1 m.
Art.07 In het midden van het terrein en over de ganse breedte van het terrein wordt een lijn evenwijdig aan
de doellijn getrokken. Deze noemen we de middellijn.
Art.08 In het midden van de middellijn wordt een punt aangeduid. Dit punt noemen we het middelpunt.
Art.09 Om het middelpunt mag, met een straal van 4 m een cirkel getrokken worden met een volle of
een stippellijn.
Art.10 Op 5 m afstand van elke doellijn en over de ganse breedte van het terrein wordt een lijn evenwijdig aan
De doellijn getrokken. Deze lijn noemen we de strafschoplijn.
Art.11 Het gebied tussen de doellijn en de strafschoplijn noemen we het strafschopgebied.
Art.12 Het middelpunt van het terrein noemen we het strafschoppunt.
Art.13 De plaats van de doelpalen wordt aangeduid met twee korte lijntjes op de doellijn, aan de
buitenzijde van het terrein, op 125cm van het midden van de doellijn.
Art.14 Op 5 m van elke doelpaal en op de doellijn wordt een lijntje aangebracht, aan de buitenzijde
van terrein. Dit punt noemen we de cornerbal punt .

$2 DOEL
Art.16 De doelpalen en de doellat moeten rond zijn.
Art.17 De breedte van de doelpalen en de doellat mag de 8 cm niet overschrijden.
Art.18 De hoogte van het doel bedraagt 1m, gemeten van de grond tot de onderkant van de doellat.
Art.19 De breedte van het doel bedraagt 2,5m, gemeten tussen de binnenzijde van de doelpalen.
Art.20 Het vlak gevormd door het gedeelte van de doellijn tussen de doelpalen, de doelpalen zelf en de
doellat noemen we het doelvlak.
Art.21 Achter de doelpalen en doellat wordt een net vastgemaakt met aan de bovenzijde 40 à 60 cm en aan de
onderzijde 60 à 100 cm ruimte tussen doelvlak en net.
Art.22 De openingen in het net mogen niet groter zijn dan 8 cm in het vierkant.
Art.23 De doelen moeten verplaatsbaar zijn (niet vastgemaakt aan de bevloering.)
Art.24 Het doel wordt geplaatst in het midden van de doellijn, symmetrisch ten opzichte van de lengte as
van het terrein, op de daarvoor aangebrachte lijntjes.
Art.25 Het net moet rondom vastgemaakt worden, ook onderaan en achteraan, zodanig dat geen enkele bal,
behalve door het doelvlak, in het doel kan terechtkomen.
$3 HOEKPALEN
Art.26 Op elke hoek van het terrein wordt een verplaatsbare hoekpaal geplaatst.
Art.27 De hoogte van elke hoekpaal bedraagt tussen 20cm en 200 cm.
Art.28 De hoekpalen mogen een vlaggetje dragen.
$4 BAL
Art.29 Minivoetbal wordt gespeeld met een voetbal die speciaal in de handel gebracht is om minivoetbal
te spelen.
Art. 30 In de schoolcompetitie mag een voetbal nummer 3 gebruikt worden, maar liefst een
officiële minivoetbal.
Art. 31 Elke ploeg zorgt, bij elke wedstrijd, voor ten minste één reglementaire wedstrijdbal.

$5 SCOREBORD
Art.32 Op het scorebord moeten volgende aanduidingen kunnen aangebracht worden:
1) het aantal doelpunten door elke ploeg gescoord
2) het aantal corners ten voordele van elke ploeg (min.3)
3) de 4 spelperioden
Art.33 De doelpunten en de corners worden aangeduid bij de desbetreffende ploeg.
Art.34 Het scorebord wordt, na onderlinge afspraak bijgehouden door een van de twee afgevaardigden
welke aan de wedstrijdtafel zitten.
Art.35 De scheidsrechter verifieert de juistheid van het scorebord.
$ 6 SPELERS
Art.36 Een minivoetbalploeg bestaat uit maximum 9 leden, 5 effectief spelende leden en 4 wisselspelers
Art.37 Elke speler moet volledig op de hoogte zijn van de reglementen van het minivoetbalspel.
Art.38 Door hun aansluiting bij het M.V.V. verbinden de leden er zich toe de reglementen te eerbiedigen en
toe te passen.
Art.39 Elk lid van de M.V.V. moet in alle omstandigheden een sportieve houding aannemen.
$ 7 UITRUSTING DER SPELERS
Art.40 Alle spelers van dezelfde ploeg dragen een uniforme kledij. Enkel de doelman mag een lange
Trainingsbroek dragen, maar moet de officiële korte broek erboven dragen. Ook de trui van de
doelman moet uniform zijn. Bij overtreding kan hij van het veld verwezen worden.
Art.41 Alle spelers dragen een duidelijk zichtbaar nummer, ofwel op de trui, ofwel op de broek.
Dit nummer moet overeenstemmen met het nummer op het scheidsrechterblad ingeschreven.
Art.42 Indien het nummer op trui en broek voorkomt, moet dit hetzelfde nummer zijn.
Art.43 Er worden enkel sportschoenen met effen zool toegelaten. Sportschoenen met (zwarte) zolen die
strepen op de sportvloer kunnen nalaten zijn verboden.
Art.44 Harde schoenen of trainingsschoenen met rubberen doppen zijn verboden, evenals sportschoenen
met verharde tip.
Art.45 De bezoekende ploeg speelt in zijn eigen kleur zoals aangegeven in de jaarlijkse kalender.
Art.46 De thuisploeg speelt in een andere kleur.
Art.47 Zwart als kleur van de trui is toegelaten.
Art.48 De ploegkapitein draagt een armband in kleur duidelijk verschillend met de kleur van zijn trui.
Art.49 Het dragen van kwetsende voorwerpen (sierringen, kettingen, uurwerken, enz..) is verboden.
Art.50 Ingeval gelijksoortige truien verwarring kunnen scheppen naar het oordeel van de
scheidsrechter; moet de thuisploeg veranderen.
Art.51 Ploegen die spelen in door hen niet opgegeven kleuren, moeten bij gelijkheid van trui altijd veranderen.
$ 8 SPEELTIJD
Art.52 Een minivoetbalwedstrijd duurt 52 minuten verdeeld in vier perioden van 13 minuten.
Art.53 Na de eerste en de derde periode is één minuut rust toegelaten.
Art.54 Na de tweede periode is 3 minuten rust toegelaten.
Art.55 Na de tweede periode wordt van speelhelft gewisseld.
$ 9 KLASSERING
Art.56 Per gewonnen wedstrijd worden 3 punten toegekend.
Art.57 Bij gelijk spel wordt aan elke ploeg 1 punt toegekend.
Art.58 Bij verlies wordt 0 punten toegekend.
Art.58bis Bij forfait worden 0 punten toegekend.
Art.59 Bij het opmaken van het klassement wordt eerst het aantal gewonnen punten in aanmerking genomen.
Art.60 Bij gelijkheid van punten wordt rekening gehouden met volgende om verder verschil te bekomen:
1) meest gewonnen wedstrijden; 2)minst verloren wedstrijden; 3)onderlinge uitslag;
4) doelpuntenverschil; 5)meest aantal gemaakte doelpunten; 6)minst aantal
tegendoelpunten.
Art.61 Gaat het om de eerste plaats, dan wordt ook artikel 60 toegepast.

Art.62 Bij tornooien is het de inrichters toegelaten andere normen vast te leggen. Art.63 Wordt een ploeg uit
kompetitie genomen (algemeen forfait) dan krijgen al de ploegen als uitslag 10-0 (ook de reeds gespeelde) Stopt
een ploeg in de loop van de kompetitie, dan worden de uitslagen van de
gespeelde wedstrijden behouden en de nog te spelen wedstrijden worden 10-0.
$ 10 TESTWEDSTRIJDEN
Art.64 Testwedstrijden worden ingericht op kosten van de betrokken ploegen.
Art.65 Een testwedstrijd verloopt zoals een gewone wedstrijd
Art.66 Bij gelijke stand op het einde van een testwedstrijd worden verlengingen gespeeld van 2 x 6'30"
Art.67 Wanneer er na de verlengingen nog geen winnaar is, worden 4 cornerbals getrapt door 4
verschillende spelers van iedere ploeg
Art.68 Iedere speler trapt eens en iedere speler kopt eens. Verdere uitwerking: 4 spelers A, B, C, D in de volgende
volgorde: A/B; B/A; C/D; D/C.
Art.69 Elke ploeg geeft om beurt een cornerbal.
Art.70 De toss bepaalt wie begint.
Art.71 Er wordt herbegonnen tot er een ploeg faalt.
Art.72 Bij het verder aanduiden van de spelers voor de cornerbals wordt terug het systeem A/B ; B/A ; C/D
; D/C toegepast.
Art.73 Voor de reeks worden de vier spelers die de cornerbals zullen trappen aan de scheidsrechter opgegeven.
Art.74 Bij bekerwedstrijden of wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling wordt hetzelfde principe toegepast,
tenzij het anders bepaald is.
$ 11 SCHEIDSRECHTERSBLAD
Art.75 Het scheidsrechterblad dient om het verloop van het wedstrijd gebeuren bij te houden.
Art.76 Voor de wedstrijd aanvangt worden de namen van maximum 9 spelers op het
scheidsrechterblad ingeschreven door de afgevaardigde of kapitein van de ploeg.
Art.77 Op het scheidsrechterblad worden ook de nummers van de spelers ingeschreven.
Art.78 De afgevaardigde tekent het scheidsrechterblad na het einde van de wedstrijd en voegt er eveneens zijn
naam aan toe, zo niet boete van 5 euro.
Art.79 De scheidsrechter controleert de geldigheid van aansluiting en de identiteit van de op
het scheidsrechterblad ingeschreven spelers voor de aanvang van de wedstrijd.
Art.80 De scheidsrechter duidt met een kruisje deze spelers aan dat effectief aan de wedstrijd hebben
deelgenomen.
Art.81 Te laat komende spelers kunnen slechts geldig aan een wedstrijd deelnemen indien ze reeds van
voor de aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechterblad ingeschreven waren.
Art.82 De gele kaarten worden op de daartoe voorziene plaats met een kruisje aangeduid achter de naam van
de betrokken speler.
Art.83 Op het wedstrijdblad dient de ploeg ook het nummer van de kleedkamer te vermelden.
Art.84 De rode kaarten worden op de daartoe voorziene plaats met een kruisje aangeduid achter de
naam van de betrokken speler.
Art.85 De scheidsrechter noteert op het scheidsrechterblad de namen van de gekwetste spelers en geeft een
korte toelichting.
Art.86 De scheidsrechter noteert de beschadigingen die aan de zaal werden toegebracht en geeft er
een beschrijving bij.
Art.87 Na de wedstrijd gaat de scheidsrechter alle aantekeningen na, noteert de nodige
opmerkingen op de daartoe voorbehouden plaats en tekent het scheidsrechterblad.
Art.88 Niemand behalve de scheidsrechter, mag aanmerkingen of mededelingen op het
scheidsrechterblad schrijven.
Als een ploeg weigert het scheidsrechterblad in te vullen voor de wedstrijd: boete als
onverwittigde forfait.
Als een ploeg weigert het scheidsrechterblad te tekenen na de wedstrijd: (reden bvb scheidsrechter
te laat, gelegenheidsscheidsrechter, bladen niet op tijd aanwezig,..) forfaitscore en 15 euro boete

HOOFDSTUK II TECHNISCHE GEGEVENS
$ 1 HET SPEL
Art.89 Minivoetbal is een voetbalspel waarbij door samenspel de bal door het doelvlak in het doel van de
tegenstrever gebracht moet worden.
Art.90 Bij minivoetbal mag niemand de bal met de hand spelen. Wanneer de hand en arm langs en tegen het
lichaam gehouden wordt, is er geen sprake van handspel.
Art.91 Bij minivoetbal is sliding verboden ook zonder tegenstrever in de omgeving.
Binnen het strafschopgebied: penalty
Buiten het strafschopgebied: rechtstreekse vrijschop
Beide gevallen kunnen gepaard gaan met een gele kaart.
Art.92 Bij minivoetbal is er geen buitenspel.
Art.93 Bij minivoetbal is er geen vaste doelman.
Art.94 Bij minivoetbal mag er in principe geen persoonlijk contact zijn met een tegenstrever.
Art.95 Bij minivoetbal is ruw spel verboden.
$ 2 BAL
Art.96 De scheidsrechter bepaalt met welke bal er gespeeld wordt.
Art.97 Indien de eerst gebruikte wedstrijdbal stuk gaat wordt de bal van de tegenstrever gebruikt om
de wedstrijd verder te zetten.
Art.98 Indien de tweede gebruikte wedstrijdbal ook stuk gaat, en er geen andere bal meer beschikbaar
is, wordt de wedstrijd stopgezet en op een later te bepalen datum herspeeld.
$ 3 SPELERS EN VERANTWOORDELIJKEN
Art. 99 Minivoetbal wordt gespeeld met vijf tegen vijf.
Art.100 Met minder dan vier mag niet (verder) gespeeld worden en wordt het forfait
uitgesproken.
Art.101 Alle spelers en verantwoordelijken moeten tegenover de M.V.V. volledig in orde zijn wat
betreft aansluiting en verzekering.
Art.102 Alle spelers die aan een minivoetbalwedstrijd deelnemen en op het scheidsrechterblad ingeschreven zijn
moeten hun identiteitskaart voor de aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter voorleggen ofwel een officieel
document (zoals rijbewijs, papieren politie,…) Spelers die te laat toekomen maar ingeschreven zijn, moeten bij
aankomst hun identiteitsbewijs voorleggen.
Art.103 De afgevaardigde van een ploeg legt voor de aanvang van de wedstrijd het teamblad van zijn ploeg aan
de scheidsrechter voor.
Art.104 De wisselspelers zitten op de voor hen voorziene plaats.
Art.105 De coach van een ploeg neemt plaats bij de wisselspelers.
$ 4 AFTRAP
Art.106 De aftrap wordt genomen vanuit het middelpunt telkens een spelperiode begint.
Art.107 De aftrap bij aanvang van iedere speelperiode moet genomen worden in de richting van de eigen speelhelft.
Art.108 De aftrap wordt om beurt genomen.
Art.109 De bezoekende ploeg neemt de eerste aftrap van de wedstrijd.
$ 5 DOELPUNT
Art.110 Het beoogde doel in een minivoetbalwedstrijd is het aantekenen van doelpunten.
Art.111 Een doelpunt wordt slechts toegekend wanneer de bal volledig door het doelvlak is
gegaan.
Art.112 Wanneer bij een of andere spelfase het doel verplaatst wordt, wordt het doelpunt als geldig
erkend wanneer de bal het denkbeeldig doelvlak volledig heeft overschreden.
Art.113 Na het aantekenen van een geldig doelpunt moeten alle spelers die op het terrein
staan zich op hun eigen speelhelft opstellen totdat de bal terug in het spel gebracht is.
Art.114 Als bij een hard schot de bal tegen de onderkant van de deklat botst en daarna de grond raakt, kan
geen doelpunt toegekend worden als de bal weer in het veld komt (afstand deklat grond is te klein).
$ 6 INTRAP
Art.115 Intrap wordt gegeven telkens de bal volledig de zijlijn van het terrein heeft overschreden.
Art.116 Intrap wordt toegekend aan de ploeg die niet het laatst de bal heeft gespeeld.

De scheidsrechter neemt hierbij de beslissing door te wijzen in de richting van het doel van
de benadeelde ploeg.
Art.117 De bal moet volledig stil liggen achter de zijlijn, op de plaats waar hij het terrein heeft verlaten, vooraleer
de intrap mag genomen worden.
Art.118 Wanneer een speler bij een intrap de bal rechtstreeks in eigen doel speelt is dat geen doelpunt maar een
hoekschop.
Art 118bis Wanneer een speler bij een intrap de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstrever speelt is het doeltrap.
Art.119 Vanuit een intrap kan niet rechtstreeks een geldig doelpunt aangetekend worden.
Art.120 Bij intrap moet de tegenstrever steeds minimum 4m afstand houden van de bal.
Art.120 bis Bij opzettelijke tijdwinst, alvorens een intrap te geven, kan de scheidsrechter de bal aan de
tegenstrever toewijzen (drie seconden regel). Ook voor de doelman telt deze regel (onrechtstreekse vrijschop
buiten het strafschopgebied).
Art 121 De bal mag steeds met de hiel gespeeld worden.
Art 121bis Wanneer een geblokkeerde bal (blokkage) uit het veld gaat, dan gaat de intrap naar de ploeg op
wiens eigen helft het betrof (verdediging bal).
$ 7 DOELTRAP
Art.122 Doeltrap wordt gegeven telkens de bal volledig de doellijn heeft overschreden.
Art.123 Men onderscheidt twee manieren om een doeltrap te nemen:
1) na het aantekenen van een doelpunt
2) nadat de bal gewoon over de doellijn is gegaan
Art.124 Na het aantekenen van een geldig doelpunt moet de bal doorgespeeld worden naar een medespeler.
Art.125 Nadat de bal gewoon de doellijn heeft overschreden, moet de bal niet doorgespeeld worden naar een
medespeler, maar mag de speler die de doeltrap neemt gewoon met de bal het terrein opkomen. Art.126 De
bal moet volledig stil liggen achter de doellijn vooraleer de doeltrap mag genomen worden.
Art.127 Bij doeltrap, zonder geldig doelpunt, moet de tegenstrever buiten het strafschopgebied blijven, totdat de
bal in het spel gebracht is.
Art.128 Bij doeltrap moet de bal eerst in het spel gebracht worden vooraleer een geldig doelpunt
kan aangetekend worden.
Art.129 Bij opzettelijke tijdwinst vooraleer de doeltrap te nemen, kan de scheidsrechter de bal aan
de tegenstrever toewijzen door een onrechtstreekse vrijschop te laten nemen van buiten het
strafschopgebied.
$ 8 CORNERBAL
Art.130 In minivoetbal worden de corners opgeteld.
Art.131 Corner wordt toegekend in het voordeel van de tegenstrever, telkens de bal over de doellijn gaat
nadat hij laatst door een verdediger werd gespeeld.
Art.132 Na de vierde corner wordt een cornerbal toegekend.
Art.133 De cornerbal wordt uitgevoerd door twee spelers van dezelfde ploeg.
Art.134 De scheidsrechter moet voor de fase ingelicht worden welke twee spelers de cornerbal zullen
uitvoeren.
Art.135 Alle andere spelers moeten zich buiten het strafschopgebied opstellen en minimum 4m afstand houden
van de twee spelers die de cornerbal gaan uitvoeren en wel zo dat ze de spelfase niet beïnvloeden.
Art.136 Het is verboden achter de doellijn plaats te nemen.
Art.137 Uitvoering van de cornerbal:
1) de bal wordt, naar keuze, links of rechts van het doel, op het cornerpunt geplaatst;
2) de eerste speler stelt zich op achter de bal (dus achter de doellijn);
3) de tweede speler stelt zich op achter de strafschoplijn buiten het strafschopgebied;
4) de eerste speler zendt de bal met de voet naar de tweede speler die de toegespeelde bal
rechtstreeks naar het onverdedigde doel kopt.
Art.138 De bal mag niet op de grond botsen vooraleer de tweede speler heeft gekopt.
Art.139 De bal mag wel op de grond botsen nadat de tweede speler heeft gekopt.
Art.140 Bij jeugdcompetities (speler minder dan 16 jaar oud) mag de bal evenwel éénmaal botsen alvorens
de tweede speler hem naar doel kopt.
Art.141 De tweede speler mag het strafschopgebied niet betreden (met voeten of handen) vooraleer de bal
volledig door het doelvlak is gegaan.
Art.142 De scheidsrechter geeft het begin en het einde van de cornerbal aan door een fluitsignaal.

Art.143 De cornerbal eindigt als de bal in het doel is of als de scheidsrechter overtuigd is dat de bal het doelvlak
niet meer kan overschrijden.
Art.144 Na de cornerbal wordt het spel hervat met een doeltrap.
Art.145 Cornerbal moet uitgevoerd worden, ook na het verstrijken van de reglementaire periodeduur.
$ 9 – VERVANGINGEN
Art.146 Een effectief spelend lid mag vervangen worden door een wisselspeler waardoor dan
eerstgenoemde Wisselspeler en tweede genoemde effectief spelend lid wordt.
Art.147 Vervangingen kunnen slechts gebeuren wanneer de bal buiten het terrein is (dus voor een intrap of
een doeltrap).
Art.148 De scheidsrechter kan toelaten een gekwetste speler onmiddellijk te laten vervangen.
Art.149 Vervangingen moeten vooraf aan de scheidsrechter kenbaar gemaakt worden, zodat deze het spel
kan stilleggen om de vervanging te laten uitvoeren.
Art.150 Vervangingen moeten in de kortst mogelijke tijd gebeuren.
Art.151 De scheidsrechter geeft het signaal om het spel te hervatten.
Art.152 Vervangingen kunnen gebeuren tijdens de ganse duur van een wedstrijd behalve tijdens de laatste
vijf minuten.
Art.153 De scheidsrechter kan evenwel toelaten tijdens de laatste vijf minuten een gekwetste speler
te vervangen.
Art.154 Een speler die tijdens de laatste vijf minuten een tweede gele kaart oploopt mag eveneens
nog vervangen worden.
Art.155 Bij cornerbal of strafschop mag een vervanger die op het terrein komt de fase niet uitvoeren.
Art.156 De omwisseling der spelers moet aan de scheidsrechter meegedeeld worden, zodat de omwisseling bij
de eerstvolgende stilliggende fase kan gebeuren.
1) verwittigen scheidsrechter
2) moet gebeuren bij de middellijn
3) eerst speler eruit, dan nieuwe erin
4) als de bal buiten is
5) binnen de 5 seconden
Art.157 Indien de vervanging niet snel genoeg gebeurt, kan de scheidsrechter de vervanging
weigeren, onrechtstreekse vrijschop toekennen of desnoods een gele kaart tonen.
Art.158 Vervangen zonder toelating van scheidsrechter: onrechtstreekse vrijschop voor tegenstrever +
eventueel gele kaart.
HOOFDSTUK III SANCTIES
$ 1 ALGEMEEN
Art.159 Alleen de scheidsrechter is bevoegd om tijdens een wedstrijd te oordelen over de te nemen sancties.
Art 159 bis De scheidsrechter mag voordeel toekennen en zodoende een fout negeren. Deze fout kan hij
nadien evenwel nog bestraffen met een gele of een rode kaart.
Art.160 Alleen de scheidsrechter is bevoegd om te oordelen over het toekennen van een rechtstreekse of
een onrechtstreekse vrijschop.
Art.161 Zowel bij rechtstreekse als bij onrechtstreekse vrijschop moet de tegenstrever steeds minimum 4
m afstand houden.
Art.162 Bij rechtstreekse of onrechtstreekse vrijschop wordt de bal steeds neergelegd op de plaats waar de
fout bedreven werd.
Art.163 Voor een fout bedreven in het strafschopgebied wordt de bal steeds neergelegd buiten
het strafschopgebied. Er kan dus nooit een onrechtstreekse vrijschop genomen worden binnen het
strafschopgebied.
$ 2 ONRECHTSTREEKSE VRIJSCHOP
Art.164 Bij een onrechtstreekse vrijschop moet de bal door een tweede speler gespeeld worden vooraleer
men een geldig doelpunt kan aantekenen.
Art.165 Onrechtstreekse vrijschop wordt gegeven bij gevaarlijk spel, obstructie, foutief hernemen van het
spel, onsportief gedrag, het doel vasthouden terwijl men deelneemt aan een spelfase, enz...
Art.166 Bij onrechtstreekse vrijschop steekt de scheidsrechter één arm in de hoogte en de andere arm wijst in de

richting van het doel van de benadeelde ploeg.
Art.167 Wanneer de bal de zoldering of een ander vreemd voorwerp boven het terrein raakt, wordt een
onrechtstreekse vrijschop gegeven tegen de ploeg die het laatst de bal heeft gespeeld, en onder de
plaats waar de bal het voorwerp of de zoldering heeft geraakt.
$ 3 RECHTSTREEKSE VRIJSCHOP
Art.168 Bij rechtstreekse vrijschop kan rechtstreeks een geldig doelpunt aangetekend worden.
Art.169 Rechtstreekse vrijschop wordt gegeven bij fout, sliding, handspel, kritiek op de leiding, enz..
Art.170 Bij rechtstreekse vrijschop wijst de scheidsrechter in de richting van het doel van de benadeelde ploeg.
$ 4 STRAFSCHOP
Art.171 Strafschop wordt gegeven voor een fout, sliding of handspel bedreven in het eigen strafschopgebied.
Art.172 Strafschop wordt genomen van op het strafschoppunt, naar een onverdedigd doel.
Art.173 Bij strafschop mag zich geen enkele speler tussen de doellijn en de middellijn bevinden, behalve
de strafschopnemer.
Art.174 Het is verboden achter de doellijn plaats te nemen.
Art.175 Bij een strafschop moeten alle spelers minimum 4m afstand houden van de bal en de
strafschopnemer.
Art.176 De scheidsrechter geeft het begin en het einde van de strafschopfase aan door een fluitsignaal
Art.177 De strafschop eindigt als de bal in het doel is of wanneer de scheidsrechter overtuigd is dat de bal het
doelvlak niet meer kan overschrijden.
Art.178 Na een strafschop wordt het spel hervat met een doeltrap.
Art.179 Strafschop moet uitgevoerd worden, ook na het verstrijken van de reglementaire periodeduur.
$ 5 SCHEIDSRECHTERSBAL
Art.180 Scheidsrechtersbal wordt toegekend bij:
1) een vergissing van de scheidsrechter;
2) wanneer er zich een vreemd voorwerp op het terrein bevindt;
3) wanneer de bal tegen de scheidsrechter aanbotst;
4 )wanneer twee spelers tegelijkertijd een fout begaan (dubbele fout).
Art.181 Bij scheidsrechtersbal mag de bal slechts gespeeld worden nadat hij eerst op de grond heeft gebotst.
Art.182 Bij scheidsrechtersbal laat de scheidsrechter de bal vallen tussen een speler van elke ploeg.
Art.183 Bij scheidsrechtersbal ten gevolge van een dubbele fout wordt de fase uitgevoerd met van elke
ploeg een speler welke niet bij de dubbele fout betrokken was.
Art.184 Scheidsrechtersbal wordt steeds gegeven buiten het strafschopgebied.
$ 6 GELE KAART, RODE KAART, UITSLUITING
Art.185 Ruw spel, sliding, onsportief gedrag, vrijwillig handspel, aanmerkingen, enz... worden bestraft met
een gele kaart.
Art.186 Wanneer een speler een tweede gele kaart oploopt tijdens dezelfde wedstrijd moet hij het
terrein verlaten en mag hij vervangen worden door een wisselspeler.
Boete 5 € per kaart.
Art.187 Wanneer een speler 3 – 5 – 6 – 7 – 8 gele kaarten totaliseert zal hij door het strafcomité één
wedstrijd geschorst worden. Na 9 gele kaarten wordt hij geschorst voor de rest van het seizoen.
Art.188 Een zware fout zoals natrappen, beledigingen aan de scheidsrechter, handtastelijkheden, enz...
worden bestraft met een rode kaart.
Art.189 Wanneer een speler een rode kaart oploopt tijdens een wedstrijd moet hij onmiddellijk het
terrein verlaten en mag hij niet vervangen worden.
Art.190 Wanneer een speler van het terrein verwezen wordt (twee gele of een rode kaart), moet hij zich,
wanneer de scheidsrechter het eist, onmiddellijk naar de kleedkamer begeven.
Art.191 Wanneer een speler de scheidsrechter voor de wedstrijd beledigt, kan die speler uitgesloten worden
voor De wedstrijd, maar mag de ploeg met 5 aantreden.
Art.192 Zowel de spelers als de afgevaardigde (coach) van een ploeg kunnen gesanctioneerd worden door
de scheidsrechter. Het strafcomité kan straffen opleggen aan een ploeg voor het gedrag van haar coach. Een
ploeg kan ook verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van haar supporters.
De straffen kunnen gaan van geldboetes tot schorsing.
Art.193 Het oplopen van een rode kaart heeft een veroordeling door het strafcomité tot gevolg. Boete 25 € per kaart.

Art.194 Wanneer een wisselspeler een rode kaart oploopt mag hij niet meer worden opgesteld, maar mag
de ploeg met zijn zelfde aantal effectief spelende leden verder spelen.
Art.195 Wanneer een speler een rode kaart oploopt tijdens een rustperiode mag hij niet vervangen worden
indien hij de voorafgaande periode heeft beëindigd als effectief spelend lid. Als een speler vrijwillig het
terrein verlaat wordt hij bestraft met 2 gele kaarten wat inhoudt dat hij niet meer kan deelnemen aan de
wedstrijd. Voor zijn gedrag zal de scheidsrechter een verslag opmaken. De scheidsrechter beslist over het al dan
niet vrijwillig karakter.
$ 7 FORFAIT
Art.196 Wanneer een ploeg afwezig is bij een wedstrijd, verliest ze die wedstrijd met forfaitscore. De forfaitscore bij
minivoetbal is 10 – 0.
Art.197 Wanneer het officiële teamblad niet kan voorgelegd worden aan de scheidsrechter dan wordt de uitslag
een forfaitscore ten nadele van de ploeg die zijn teamblad niet kon voorleggen.
Art.198 Wanneer een ploeg door bepaalde omstandigheden tijdens een wedstrijd tot minder dan 4 effectief
spelende leden herleid wordt, wordt de wedstrijd stopgezet en verliest ze de wedstrijd met forfaitscore.
Art.199 Wanneer een speler weigert zich naar de kleedkamers te begeven als de scheidsrechter het eist (art
190), wordt de wedstrijd stopgezet en verliest zijn ploeg de wedstrijd met forfaitscore. Het strafcomité zal de
nodige straffen uitspreken.
Art.200 De term "zich naar de kleedkamers begeven" betekent dat de speler in kwestie de zaal moet verlaten.
Art.201 De scheidsrechter beslist tot forfait wanneer er, na 10 minuten wachttijd na het officiële
aanvangsuur van de wedstrijd, van een ploeg niet voldoende spelers (min.4) op het terrein aanwezig zijn om
de wedstrijd te spelen.
Art.202 Indien een wedstrijd voortijdig moet worden stopgezet doordat een van de ploegen over
geen wedstrijdbal beschikt, verliest deze ploeg de wedstrijd met forfaitscore.
Art.203 Indien een wedstrijd niet kan worden aangevat omdat geen van beide ploegen over een
wedstrijdbal beschikt, verliezen beide ploegen de wedstrijd met forfaitscore (0 wedstrijdpunten en 10
tegendoelpunten).
$ 8 VOORBEHOUD
Art.204 Een ploeg kan om welbepaalde redenen een wedstrijd onder voorbehoud spelen.
Art.205 Het voorbehoud dient gemotiveerd, voor de aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter
kenbaar gemaakt te worden, die het dan met motivering op het scheidsrechterblad zal inschrijven.
Art.206 Indien de reden slechts gedurende de loop van de wedstrijd bekend wordt, dient het
voorbehoud onmiddellijk aan de scheidsrechter bekend gemaakt te worden die het dan met motivering
op het scheidsrechterblad zal inschrijven.
$ 9 AFWEZIGHEID SCHEIDSRECHTERS
Art.207 Bij afwezigheid van de scheidsrechter wordt zijn taak overgenomen door een toevallig
aanwezige scheidsrechter. Daarna wordt de taak waargenomen door de bezoekende ploeg of de
thuisploeg (in die volgorde).
Art.208 De gelegenheidsscheidsrechter heeft dezelfde bevoegdheid als de officiële scheidsrechter die
hij vervangt.
Art.209 Kan de bezoekende ploeg niemand ter beschikking stellen, dan gaat het recht over op de thuisploeg;
Art.210 Indien een ploeg niet wil spelen met een gelegenheidsscheidsrechter door de andere ploeg
aangesteld, dan verliest hij de wedstrijd met forfait en alle gevolgen van dien. Ook kan het bestuur bij
twijfelgevallen beslissen de wedstrijd te laten herspelen met alle kosten van dien voor de in gebreke
zijnde ploeg. Indien beide ploegen niet wensen te spelen, dan wordt de wedstrijd op een latere datum
gespeeld en de volledige kosten vallen ten laste van beide ploegen elk afzonderlijk. Beide ploegen dienen
het secretariaat binnen de 24 uur op de hoogte te brengen waarom de wedstrijd niet is kunnen door gaan,
zoniet wordt voor beide ploegen de forfaitscore uitgesproken met de bijhorende boeten.

SPORTREGLEMENTEN
HOOFDSTUK I ALGEMEEN
$ 1 BENAMING
Art.1 De benaming luidt: Roeselaars Minivoetbal (RMV)
In de artikels waar vermeld is MVV dient gelezen te worden
RMV Administratieve zetel: Solwaterstraat 1-8850 Ardooie
Art. 2 Samenstelling beheerraad:
1)Voorzitter/Webmaster: MESSIAEN GEERT, Izegemseaardeweg 198-8800 Roeselare
GSM: 0475/67.45.17
2)Verantwoordelijke Kalender/Uitslagen/Klassementen/Beker: DEVLIES ROBY, SintSebastiaanslaan 56-8870 Izegem GSM: 0486/44.19.71
3)Secretaris/Verantwoordelijke scheidsrechters/Strafcommissie: HANSSENS ALEXANDER,
Solwaterstraat 1-8850 Ardooie GSM: 0496/543458
Art.2bis: Elektronische toegang: Website : www.roeselaars-minivoetbal.be
contacten bestuur via e-mail:
Geert Messiaen: geert_messiaen@hotmail.be
Roby Devlies: roby.devlies@telenet.be
Alexander Hanssens: alexanderhanssens@hotmail.com
$ 2 BEHEER EN BESTUUR
Art. 3 De M.V.V. wordt beheerd door het Uitvoerend Comité, gevormd door de Beheerraad.
Art. 4 Het Uitvoerend Comité wordt bovendien geholpen door: het Bestuur, het Dagelijks Bestuur, het
Kernbestuur, het Strafcomité, het Beroepscomité, het Scheidsrechtercomité, de Klachtencommissie,
de Verbrekingscommissie, Verzoeningscommissie, Technisch comité en Selectie comité. Indien nodig
kunnen andere organen in het leven geroepen worden.
Art. 5 Indien er voldoende ploegen zijn kan men regionaal een kern oprichten. Deze staat onder toezicht
van Het Uitvoerend Comité en het bestuur. De kernen werken volgens de richtlijnen gegeven door de
Beheerraad en het Bestuur van M.V.V.. Er kunnen ook zelfstandige afdelingen opgericht worden die
samenwerken met de M.V.V.
Art. 6 Het kernbestuur bestaat uit twee leden van elke kern. Zij zullen regelmatig samenkomen in vergadering.
Art. 7 De Kernen kunnen afzonderlijke competities of tornooien inrichten.
Art. 8 Elk jaar zal een Algemene Vergadering gehouden worden.
Elke Algemene Vergadering is verplichtend bij te wonen.
$ 3 ONVOORZIENE GEVALLEN
Art. 9 Al de in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het Uitvoerend Comité beslecht:
zijn beslissingen zijn onmiddellijk en onherroepelijk uitvoerbaar. De eerstvolgende Algemene
Vergadering zal dan noodzakelijke reglementswijzigingen of toevoegingen van de Beheerraad, het
Bestuur of het Kernbestuur goedkeuren.
$ 4 REGLEMENTEN
Art. 10 De M.V.V. volgt de spelreglementen en voorschriften zoals uiteengezet en beschreven in de "Spel
en Sportreglementen " samengesteld door de Beheerraad.
Art. 11 Iedere club dient in het bezit te zijn van deze "Spel en sportreglementen".

Art. 12 Zowel spelers, bestuursleden als supporters dienen zich te houden aan de reglementen van elke zaal.
Bij klacht kunnen zij de toegang tot een zaal ontzegd worden.
De afgevaardigden van de ploegen kunnen richtlijnen krijgen van de zaalverantwoordelijke.
Art. 15 De leden van de M.V.V. ontzeggen zich het recht om, zonder de voorafgaande toelating van
het Bestuur, beroep te doen op de gewone rechtbanken voor alle geschillen in verband met de
sportbeoefening. Deze toelating is evenwel niet vereist in geval van handtastelijkheden.
Art. 16 Voor bepaalde feiten worden boeten opgelegd die welomschreven zijn in het reglement.
Alle andere gevallen zullen afzonderlijk worden behandeld door het Bestuur.
Art. 17 Het Bestuur kan haar leden verbieden deel te nemen aan tornooien die schade kunnen berokkenen
aan de kern. Als sanctie kunnen deze leden geschrapt worden bij de kern.
$ 5 BONDSBLAD
Art. 18 De M.V.V. geeft geen Bondsblad uit. Haar officieel orgaan is de website - officiële mededelingen worden
gedaan op de website.
Art. 19 In dit orgaan worden gepubliceerd: de beslissingen van de hogere bondsinstanties en van de
verschillende comités, de officiële klassementen, mededelingen, artikels, enz. Langs dit orgaan houden de clubs zich
op de hoogte van de getroffen beslissingen.
Art. 20 Alle definitieve beslissingen, evenals de wijzigingen in de sport en spelreglementen
zullen slechts uitwerking hebben vanaf publicatie in het officieel Bondsorgaan.
$ 6 BIJLAGE
Art. 21 In de website wordt telkens de laatste datum van de update vermeld van de spel- en sportreglementen wijzigingen worden steeds medegedeeld aan de ploegen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

HOOFDSTUK II COMITES
$ 1 STRAFCOMITE
Art. 22 Het strafcomité is het orgaan van het M.V.V. dat alle klachten en geschillen behandelt welke
rechtstreeks in verband staan met de competitie of gespeelde bekertornooien. De modaliteiten voor
het indienen van klachten staan vermeld in artikel 181 en volgende van de sportreglementen.
Art. 23 Het strafcomité is bevoegd voor alle geschillen en klachten betreffende de wedstrijden gespeeld in
de kampioenschappen en bekerwedstrijden.
Art. 24 De andere kernen dienen voor de aanvang van het seizoen te bepalen indien zij een beroep wensen te
doen op het strafcomité van de M.V.V. voor de regeling van geschillen betreffende de kerncompetitie.
Desgevallend kan de M.V.V. een jaarlijkse bijdrage in de kosten vragen.
Art. 25 Het strafcomité vergadert tweewekelijks. In uitzonderlijke gevallen kan de Voorzitter een speciale
Bijeenkomst beleggen. De leden dienen dan echter 48 uur op voorhand te worden verwittigd.
Art. 26 Om geldig te kunnen vergaderen dienen minstens de helft der leden aanwezig te zijn.
Art. 27 Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen In geval van staking van
stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Art. 28 Ingeval van afwezigheid van de Voorzitter wordt het oudste lid voorzitter van de zitting.
Art. 29 Alle beslissingen dienen steeds duidelijk gemotiveerd te zijn, en er moet worden geantwoord op
de Argumenten van de verdediging, zo niet brengt zulks een procedurefout mede.
Art. 30 Indien specifieke gevallen uit een bepaalde kern worden behandeld, dan mag de kernsecretaris zelf,
of een door hem gevolmachtigde persoon, voor de behandeling van deze specifieke gevallen in het
Strafcomité zetelen. Deze persoon heeft een adviserende stem.
$ 2 BEROEPSCOMITE
Art. 31 Het beroepscomité is het orgaan van de M.V.V. dat alle zaken behandelt waarvoor hoger beroep
werd Ingesteld tegen een beslissing van het strafcomité. De modaliteiten voor het instellen van hoger beroep
zijn aangegeven in de artikelen 232 en volgende van de sportreglementen. Het Beroepscomité is

samengesteld uit minstens 3 personen: de voorzitter van het strafcomité, een lid van het bestuur die
de zaak in eerste aanleg niet heeft bijgewoond, een tweede lid van bestuur of een scheidsrechter die
de zaak niet heeft bijgewoond of een neutraal persoon. Art. 32 Het hoger beroep schorst de
strafuitvoering.
Art. 33 De Raad van Beheer houdt zich het recht voor de rechtsgeldigheid van een beroepscomité
ingesteld door een kern te aanvaarden.
Art. 34 In uitzonderlijk geschillen kan het beroepscomité zich tevens verplaatsen.
Art. 35 Het beroepscomité vergadert als er tegen een uitspraak beroep is aangetekend. In
uitzonderlijke gevallen kan de Voorzitter een speciale bijeenkomst beleggen. De leden dienen dan
echter 48 uur op voorhand te worden verwittigd.
Art. 36 Om geldig te kunnen vergaderen dienen minstens de helft der leden aanwezig te zijn.
Art. 37 Alle beslissingen dienen te worden genomen met 2/3 meerderheid van stemmen.
Art. 38 Ingeval van afwezigheid van de Voorzitter wordt het oudste lid voorzitter van de zitting.
Art. 39 Het beroepscomité dient de redenen aan te geven op grond waarvan een bepaalde beslissing
werd genomen. Er dient steeds te worden geantwoord op de argumenten van de verdediging, zo niet
brengt zulks een procedurefout mede.
Art. 40 Indien specifieke gevallen uit een bepaalde kern worden behandeld, mag de kernsecretaris zelf, of een
door hem gevolmachtigde persoon, voor de behandeling van deze specifieke gevallen zitting hebben in
het beroepscomité. Tevens kan de kernsecretaris een kernafgevaardigde delegeren, welke samen
met hem in het beroepscomité zetelt in de gevallen in dit artikel bepaald. De kernafgevaardigde(n)
heeft(hebben) een adviserende stem.
$ 3 KLACHTEN EN VERZOENINGSCOMMISSIE
Art. 41 De Klachtencommissie is het orgaan van de M.V.V. dat alle klachten en zaken behandelt welke
niet rechtstreeks in verband staan met competitie of bekerwedstrijden. Het betreft hier de innerlijke
werking tussen de clubs enerzijds en de M.V.V. anderzijds; geschillen tussen clubs onderling aangaande de
aansluiting van leden; innerlijke geschillen in de clubs en alle problemen omtrent transfers.
Dientengevolge is de Verzoeningscommissie een deel van de Klachtencommissie, evenwel met specifieke
bevoegdheid. De modaliteiten voor het aanhangig maken van een geschil bij de klachten of
verzoeningscommissie
worden aangegeven in artikel 187 van de sportreglementen, onverminderd andere bepalingen.
Art. 42 De Verzoeningscommissie, welke onder de Klachtencommissie valt, is het orgaan van de M.V.V.
dat specifiek de geschillen betreffende de clubs, de leden onderling, het bestuur, enz.. op een verzoenende
wijze behandelt.
Art. 43 De Verzoeningscommissie kan enkel adviezen verstrekken welke aan het Uitvoerend Comité
worden voorgelegd.
Art. 44 De Klachtencommissie is samengesteld uit drie leden benoemd door de Raad van Beheer en
het Uitvoerend Comité. Minstens één zetelend lid dient lid te zijn van de Raad van Beheer.
Art. 45 Tevens benoemt het Uitvoerend Comité één plaatsvervangend lid, dat 48 uur voor de zitting bij gewoon
Schrijven of e-mail verwittigd wordt, ingeval van afzegging van een effectief zetelend lid.
Art. 46 De Klachtencommissie vergadert als ze gevallen te behandelen krijgt.
Art. 47 Alle leden (drie) dienen aanwezig te zijn om geldig te kunnen beslissen.
Art. 48 Alle beslissingen dienen genomen te worden met een 2/3 meerderheid der stemmen.
Art. 49 Alle beslissingen dienen duidelijk gemotiveerd te worden, en te antwoorden op de
besluiten (argumenten) van de partijen, welke dienen te worden gehoord, of minstens behoorlijk te
zijn opgeroepen.
Art. 50 Tegen de beslissingen van de Klachtencommissie staat enkel de mogelijkheid open van hoger
beroep bij het Uitvoerend Comité, binnen de 8 dagen na kennisname van de beslissing, en zulks door een
schrijven gericht aan de zetel van de M.V.V. Een borgsom van 50 euro dient te worden gestort.
$ 4 VERBREKINGSCOMMISSIE
Art. 51 De Verbrekingscommissie is het orgaan van de M.V.V. dat ingesteld wordt ter regeling van
Bevoegdheidsgeschillen en proceduregeschillen, en tevens als waarborg voor de sportbeoefenaars
en clubs zich te kunnen beroepen tegen alle beslissingen van andere comités indien deze door een
procedurefout zouden zijn aangetast.

Art. 52 De Verbrekingscommissie wordt samengesteld uit 5 leden, benoemd door de Raad Van Beheer. Minstens
één van deze 5 leden moet zitting hebben in de Raad van Beheer.
Art. 53 Het Uitvoerend Comité duidt één plaatsvervangend lid aan. Dit lid dient tevens minstens 48 uur voor
de zitting bij gewoon schrijven of e-mail te worden verwittigd.
Art. 54 De Verbrekingscommissie zetelt wanneer zij opgeroepen wordt. De leden dienen bij gewoon schrijven of email te worden uitgenodigd; minstens 48 uur op voorhand.
Art. 55 De Verbrekingscommissie kan slechts geldige beslissingen treffen indien minstens 3 van de vijf
leden aanwezig zijn.
Art. 56 Alle beslissingen dienen genomen te worden met een 2/3 meerderheid der stemmen.
Art. 57 De Verbrekingscommissie moet haar beslissingen duidelijk motiveren en antwoorden op de
besluiten (argumenten) van alle partijen.
Art. 58 Tegen de beslissingen van de Verbrekingscommissie is geen verhaal meer mogelijk.
Art. 59 De Verbrekingscommissie waakt over de strikte toepassing van de sportreglementen van de M.V.V.
Art. 60 Indien er problemen ontstaan over de bevoegdheidsafbakening tussen verschillende comités, dan
duidt De Verbrekingscommissie het bevoegd comité aan; na studie van het dossier.
Art. 61 Ingeval een club of een speler meent dat een beslissing is aangetast door een procedurefout, dan kan
de club of de speler zich in verbreking voorzien tegen deze beslissing, binnen de 8 dagen door schrijven (email) aan de secretaris van de M.V.V.. Tevens dient een borgsom van 50 euro gestort, welke steeds verworven
blijft van de M.V.V..
Art. 62 Er kan slechts verbreking worden aangetekend nadat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.
Art. 63 De Verbrekingscommissie kan de volgende beslissingen treffen na de ontvankelijkheid van het verzoek
Tot verbreking te hebben nagegaan:
a)de beslissing waartegen verbreking wordt aangetekend blijft behouden;
b)de verbrekingscommissie beoordeelt het verzoek tot verbreking, in een dergelijk geval zijn er drie
mogelijkheden:
1°indien de verbreking werd ingesteld wegens een procedurefout, evoceert de
Verbrekingscommissie de zaak, en doet in laatste aanleg uitspraak;
2°indien de verbreking werd ingesteld wegens procedurefout, en het geschil een interpretatie van de
spelregels betreft verwijst de verbrekingscommissie de zaak naar het Technisch Comité, dat in
laatste instantie uitspraak zal doen.
3°indien er twijfel bestaat over de aard van het geschil, en indien in de verbrekingscommissie geen
Overeenstemming bestaat met 2/3 van de uitgebrachte stemmen, dan verwijst de
verbrekingscommissie de zaak naar het Uitvoerend Comité dat in laatste aanleg zal beslissen.
$ 5 SCHEIDSRECHTERCOMITE
Art. 64 Het Scheidsrechtercomité is het orgaan van de M.V.V. dat belast is met de rekrutering, opleiding,
vorming, controle en aanduiding van de scheidsrechters.
Art. 65 Het Scheidsrechtercomité wordt aangeduid door de Raad van Beheer en het Uitvoerend Comité.
Minstens één der leden dient zitting te hebben in de Raad van beheer.
Art. 66 Het Scheidsrechtercomité is het enige bevoegde orgaan dat voor de M.V.V. cursussen, examens
en stages voor scheidsrechters mag inrichten.
Art. 67 Het Scheidsrechtercomité bezit het alleenrecht om de scheidsrechters in kwalitatieve categorieën in te
delen.
Art. 68 Het Scheidsrechtercomité is tevens uitsluitend bevoegd om, in eerste aanleg, alle geschillen omtrent
de leiding der wedstrijden te beslechten.
Art. 69 Het Scheidsrechtercomité vergadert regelmatig. Uitzondering wordt gemaakt voor de periode
tussen Twee seizoenen in; dan komt het samen in dringende gevallen.
Art. 70 Om geldige beslissingen te kunnen nemen moeten 2/3 van de leden aanwezig zijn.
Art. 71 De beslissingen worden genomen met 2/3 meerderheid der stemmen.
Art. 72 De klachten betreffende de leiding der wedstrijden dienen te worden verstuurd, zoals bepaald in
artikel 181 en volgende van de sportreglementen.
Art. 73 Beroep tegen een beslissing van het Scheidsrechtercomité is mogelijk bij het Uitvoerend Comité,
dat minstens met drie leden dient te vergaderen.
Art. 74 Beroep dient ingesteld volgens de bepalingen van artikel 231 en volgende van de sportreglementen.
$ 6 TECHNISCH COMITE

Art. 75 Het Technisch Comité is het orgaan van de M.V.V. dat instaat voor het opstellen van de spel en
sport reglementen.
Art. 76 Het Technisch Comité staat eveneens in voor het aanbrengen van wijzigingen of uitbreidingen aan de
bestaande spel en sport reglementen.
$ 7 SELECTIECOMITE
Art. 77 Het Selectiecomité is het orgaan van de M.V.V. dat instaat en bevoegd is voor het samenstellen van
een Selectieve ploeg met het oog op demonstratiewedstrijden, internationale en andere wedstrijden.
HOOFDSTUK III LEDEN
$ 1 AANSLUITINGEN
Art. 78 De clubs mogen alle spelende leden aansluiten: veteranen, senioren, jongeren en dames. Er wordt een
afzonderlijke dames-en herencompetitie ingericht.
Art. 79 Alle spelers aangesloten bij M.V.V zijn niet betaalde sportbeoefenaars (zie decreet van 25 februari 1975
tot vaststelling van het Statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar). Dit betekent dat zij minivoetbal beoefenen
voor hun genoegen, zonder daaruit voordeel te halen.
Art. 81 Om aangesloten te zijn en geldig te kunnen spelen moeten de spelers:
1) jaarlijks een lidmaatschap betalen aan de Bond; 2) een medisch attest indienen bij de Bond;
3) verzekerd zijn; 4) minimum 14 jaar zijn.
Tussen de leeftijd van 14 en 18 jaar dient een attest voorgelegd door de ouders of voogd.
Art. 82 De leden van de M.V.V. worden geacht het huidig reglement te kennen, evenals de beslissingen die
het aanvullen, en door de ondertekening van het aansluitingsformulier verbinden ze zich ertoe dit reglement
te eerbiedigen.
Art. 83 Een lid kan slechts speler zijn bij één club, tenzij het een ploeg betreft die enkel in de vrijdagreeksen
speelt. In de bekercompetitie moet hij dan kiezen voor één ploeg.
Art. 84 Overgangen tijdens de competitie zijn onmogelijk tenzij mits uitdrukkelijke toelating strafcomité. Art.
85 Aansluiten van spelers mag tijdens de competitie steeds gebeuren. Zowel de M.V.V. als de
verzekeringsmaatschappij moeten vooraf alle vereiste gegevens van de nieuw aan te sluiten speler in hun
bezit hebben.
Art. 86 Wanneer alle nodige formaliteiten vervuld werden wordt een stempel naast de naam op
het Aansluitingsformulier geplaatst dat die bepaalde speler aangesloten is (handtekening van de
scheidsrechter voldoende). Vanaf dat moment mag deze speler opgesteld worden.
Art. 87 Spelers aangesloten tot en met einde kompetitie mogen deelnemen aan de lopende competitie. Na
de kompetitie mogen er geen spelers meer aangesloten worden voor de bekerwedstrijden. Het
bestuur kan die datum en vereisten per seizoen aanpassen.
Art. 88 Clubs welke tot de M.V.V. wensen toe te treden, dienen hiervoor een schriftelijke aanvraag te doen
bij de M.V.V..
Art. 89 Alleen het Bestuur van de M.V.V. kan ploegen aanvaarden, naargelang de technische
mogelijkheden van het ogenblik. Bij zijn kandidatuur dient de ploeg zijn bestuur van minimum drie leden
kenbaar te maken (bij ontbreken ervan (zelfs gedeeltelijk) worden alle spelers als het bestuur aanzien);
zodoende wordt het rechtskundig als een feitelijke vereniging aanzien, dit tenminste bij ontstentenis van een
andere wettelijke verenigingsvorm.
Art. 90 Twee verschillende bestuursleden tekenen de spelerslijst welke voor de competitie moet
ingediend worden (aansluitingsformulier). Bij ontbreken hiervan is elke speler verantwoordelijk tov
M.V.V.. Dit bestuur is er verantwoordelijk voor dat zijn aangesloten spelers het reglement naleven.
Art. 91 Andere verenigingen waar eigen competities worden ingericht kunnen steeds toetreden tot de
M.V.V Indien bedoelde verenigingen de door de M.V.V uitgegeven "Spel en Sportreglementen" volgen.
$ 2 BIJDRAGEN
Art. 92 Al de clubs dienen ieder seizoen de verschuldigde bedragen te betalen op de vastgestelde data. In geval
de verschuldigde sommen niet betaald zijn wordt de schrapping voorgesteld. Indien blijkt dat na de heenronde de
waarborg reeds voor meer dan 75% opgenomen is met openstaande boetes en straffen dan kan aan de betrokken
ploeg een bijkomende waarborg geëist worden.
Art. 93 De kosten hebben betrekking op: waarborg, huur van de zaal en onderhoud, materiaal, scheidsrechtersvergoeding, kalenders, verzekeringspremie, vergunning en administratieve onkosten. Deze bedragen worden
jaarlijks vastgesteld door de beheerraad.
Art. 94 De sancties op het niet betalen van de bijdragen op de vastgestelde data zijn de volgende:

1° Elke competitiewedstrijd wordt verloren met forfaitcijfers en tevens wordt per
competitiewedstrijd de voorziene boete van 50 euro toegepast (artikel 209 van de sportreglementen).
2° Indien op de vijfde speeldag van het seizoen de bijdrage of achterstallige kosten nog steeds niet betaald
zijn, wordt de club geschorst.
Art. 95 Wanneer tijdens een wedstrijd schade wordt toegebracht aan de zaal die niet door de verzekering
gedekt is, wordt die door beide ploegen vergoed. Als het gebeurt buiten de wedstrijdperiode, wordt de schade
vergoed door de ploeg die ze veroorzaakte.
Art. 96 De administratiekosten en scheidsrechterbijdrage zullen evenredig over alle aangesloten clubs verdeeld
worden en op het einde van de competitie afgetrokken van de waarborg.
$ 3 VERZEKERING
Art. 97 Iedere speler dient verzekerd te zijn bij de door de M.V.V erkende maatschappij, of een
eigen verzekering nemen.
Art. 98 De verzekering afgesloten door de M.V.V dekt alle competitiewedstrijden, vriendschappelijke
wedstrijden en tornooien die gespeeld of ingericht worden onder toezicht van de M.V.V. Voor de
algemene voorwaarden kan men de polis lezen.
Art. 99 De M.V.V is nooit verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derden en kan nooit
aansprakelijk Worden gesteld hoe dan ook.
Art.100 De waarborgen moeten voldoen aan de door het Koninklijk Besluit van 4 juli 1978 gestelde eisen en
eventuele later uitgekomen K.B’s of decreten betreffende de verzekeringspolissen die de landelijk
georganiseerde Sportverenigingen ter bescherming van hun leden moeten afsluiten.
Art.101 Elke club is vrij nog een bijkomende verzekering te nemen bij om het even welke maatschappij.
Art.102 Bij een ongeval noteert de scheidsrechter dit op het scheidsrechterblad.
Art.103 Alle scheidsrechters genieten, voor elke wedstrijd die ze leiden, dezelfde verzekeringsvoorwaarden
als de spelers.
$ 4 CLUBS
Art.104 De M.V.V. heeft de hoge leiding en toezicht over de aangesloten clubs. Hij mag tegenover de clubs
alle nuttige maatregelen treffen, de schrapping inbegrepen. Ingeval van schrapping blijft altijd de gestorte
waarborg verworven.
Art.105 De bestuursleden van de club moeten over hun burgerlijke en politieke rechten beschikken
en meerderjarig zijn of ontvoogd.
Art.106 Clubs van scholen mogen evenwel minderjarige bestuursleden hebben, mits de leiding van de club
wordt waargenomen door een meerderjarige of ontvoogde.
Art.107 De bestuursleden en spelers zijn tegenover de Bond persoonlijk aansprakelijk voor alles wat hun
club aan de Bond verschuldigd is. Bij niet naleven van dit artikel kan de M.V.V. de club schrappen en
rechterlijk vervolgen. Tevens gelden onverminderd de bepalingen van artikel 104 en 117 van de sportreglementen.
Art.108 Een club mag de titel of bijzondere benaming niet aannemen welke reeds door een bij de M.V.V.
aangesloten club wordt gedragen.
Art.109 Clubs mogen van benaming veranderen, doch niet tijdens het periodekampioenschap waaraan zij
deelnemen, behalve na beslissing van het Uitvoerend Comité. Desgevallend zijn alle kosten, welke
zulks meebrengt, zoals wijzigingen in de kalender ten laste van de van naam veranderende club.
Art.110 De Bond neemt geen verantwoordelijkheid voor problemen tussen de club en de sponsor, of voor
alles wat interne clubproblemen betreft. Nochtans kunnen de betrokken partijen hun klachten richten aan de
Klachtencommissie of aan de Verzoeningscommissie naargelang de aard van het geschil.
Art.111 Wijzigingen in het Bestuur dienen steeds schriftelijk aan de M.V.V. te worden meegedeeld. Dit
bestuur dient de ploegafgevaardigde te bevatten. Deze laatste mag een aangesloten speler zijn.
Art.112 Wijzigingen in het Bestuur van een club kunnen nochtans nooit de verantwoordelijkheid van de M.V.V.
In het gedrang brengen.
Art.113 Het verslag van de vergadering waarop een wijziging in het bestuur van een club werd
goedgekeurd, alsmede een korte opgave van de redenen van wijziging (vb. ontslag) dient aan de M.V.V. te
worden meegedeeld.
Art.114 Verantwoordelijkheid van de clubs tegenover de Bond en omgekeerd:
1° Alleen beslissingen door het clubbestuur (3) ondertekend zullen door de M.V.V. aanvaard worden; 2°
Voor clubs die behoren tot een kern worden alleen wijzigingen in het clubbestuur aanvaard door

de M.V.V., wanneer ook de kernsecretaris voor goedkeuring tekende;
3° Minstens drie afzonderlijke personen moeten voor de club verantwoordelijk zijn (voorzitter,
secretaris, lid). Betwistingen omtrent dit artikel worden door de Raad van Beheer behandeld.
Art.115 Het ontslag van een club dient per schrijven aan het Algemeen Secretariaat van de M.V.V. verstuurd
te worden. Het kan slechts aanvaard worden wanneer al de bedragen die de ontslagnemende club verschuldigd
is aan de M.V.V. betaald werden, onverminderd de bepalingen van artikel 116 van de sportreglementen en
volgende. Ploegen die niet meer wensen deel te nemen aan de volgende competitie dienen voor het einde van
de lopende kompetitie hun ontslag aan het secretariaat kenbaar te maken, zo
niet vervallen hun waarborg en eventuele tegoeden. Stoppende ploegen dienen eerst hun eindafrekening te betalen
(week vóór huldiging) alvorens in
aanmerking te komen voor trofeeën.
Ploegen die gedurende het seizoen stoppen, kunnen geen aanspraak maken op teruggave van hun
waarborg. Ploegen die ingeschreven hebben en achteraf toch beslissen niet deel te nemen verliezen hun
waarborg en betaalde lidgelden. Hun inschrijvingsgeld wordt teruggestort indien ze ons per mail verwittigen
voor 31mei. Indien ze ons
slechts na 31 mei verwittigen krijgen ze hun inschrijvingsgeld slechts terug als ze een nieuwe ploeg
in hun plaats aanbieden die aanvaardt wordt.
Art.116 Wanneer een club ophoudt te bestaan komen alle spelers automatisch en onmiddellijk vrij. Art.117
Indien een ontslagnemende of geschrapte club nog schulden heeft tegenover de M.V.V. kan de aansluiting
van een lid van deze club bij een andere club slechts gelegaliseerd worden wanneer alle schulden van de
ontslag gevende of geschrapte club zijn betaald voor het begin van het volgend seizoen.
Art.118 Spelers, van clubs die stoppen en die een deel van hun inschrijvingsgeld, waarborg en of verzekering niet
betaald hebben, kunnen slechts aansluiten bij een nieuwe club na betaling van een bijdrage van 100 euro. De
bestuursleden en bij ontbreken van een bestuur, alle spelers, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van
de club en kunnen slechts bij een andere club aansluiten indien alle schulden van
vereffend zijn. Spelers van clubs die uit kompetitie genomen worden of spelers van clubs die gedurende het
seizoen stoppen, kunnen gedurende dat seizoen niet overstappen naar een andere club. Art.119 Elke club, welke
een bestuurslid of spelend lid van een ontslag gevende of geschrapte club, waarvan de
schulden niet zijn betaald, overneemt of opstelt in een wedstrijd, zal bestraft worden met verlies van
de gespeelde wedstrijden met forfaitcijfers en toepassing van de voorziene boete, tot de dag van
betaling van het deel der schulden.
Art.120 De namen van de ontslag gevende of geschrapte clubs, welke hun verplichtingen niet zijn nagekomen,
zullen gepubliceerd worden in het officiële bondsorgaan.
Art.121 In uitzonderlijke omstandigheden kan het Uitvoerend Comité, op advies van de
Verzoeningscommissie, Een soepeler regeling treffen.
Art.122 Bij bekerwedstrijden mogen ook geen spelers van niet aan betreffende bekercompetitie
deelnemende ploegen overgenomen worden, behoudens, voor de kernen, specifieke reglementen
uitgevaardigd door de kernbesturen en aanvaard door het Uitvoerend Comité.
Art.123 In tornooien is men vrij spelers van andere ploegen op te stellen.
HOOFDSTUK IV ORGANISATIE
$ 1 TERREIN EN SPELERS
Art.125 De thuisploeg is verantwoordelijk dat het terrein in overstemming is met het reglement.
Art.126 Wanneer een ploeg slechts met 4 spelers kan aantreden mag de tegenstreven uit sportiviteit
beslissen ook met slechts 4 spelers de wedstrijd te spelen, maar dan gedurende de ganse wedstrijd.
$ 2 FORMULIEREN
Art.127 Aan de aansluitingsformulieren mag niets veranderd worden.
Art.128 Spelers welke later worden aangesloten mogen slechts aantreden wanneer een gelegaliseerde stempel op
het aansluitingsformulier is aangebracht of gelegaliseerde handtekening.
Art.129 Ploegen die iets veranderen of wijzigen aan het aansluitingsformulier verliezen hun wedstrijden
met forfaitscore, totdat het formulier weer officieel in orde is gebracht. Art.130 Valsheid in geschrifte kan
tot schrapping leiden.
Art.131 Buiten de scheidsrechter, de afgevaardigden van de clubs en de leden van de Raad van Beheer en

het Bestuur van de M.V.V, heeft niemand inzage in de officiële formulieren.
Art.132 Voor elke wedstrijd moet het aansluitingsformulier afgeleverd worden aan de scheidsrechter, alsook
de identiteitskaart van elke speler Indien er geen aansluitingsformulier is: FORFAIT voor de in gebreke
Zijnde ploeg. Indien spelers geen identificatiebewijs bij zich hebben zoals identiteitskaart (of bewijs
politie bij verlies) of rijbewijs NIET SPELEN. Indien deze regels overtreden worden: forfait voor de in
gebreke zijnde ploeg.
Art.133 De afgevaardigden van de ploegen moeten het wedstrijdblad tekenen voor en na de wedstrijd, nadat
de Spelers ingeschreven zijn. Ze mogen geen aanmerkingen schrijven op het wedstrijdblad.
Art.134 Een ploeg mag een wedstrijd onder voorbehoud spelen. In dit geval moet de afgevaardigde dit door de
scheidsrechter op het scheidsrechterblad laten noteren voor de wedstrijd, ofwel tijdens de wedstrijd; wanneer
ze tijdens de wedstrijd een onregelmatigheid opmerken.
$ 3 REEKSEN
Art.135 De reeksindeling zal jaarlijks besproken worden en verschijnen in het Bondsorgaan.
Art.136 Een club die een promotieplaats behaalt na de heen ronde moet verplicht stijgen naar een hogere reeks.
Art.137 Indien een ploeg van naam verandert, blijft zij in dezelfde reeks spelen.
Art.138 Zolang er minstens drie spelers van een ploeg overblijven, dient deze ploeg in dezelfde afdeling
te spelen.
Art.139 De M.V.V. richt ook jeugd en schoolkampioenschappen in. De reglementen kunnen aangepast
worden door de inrichters.
Art.140 De M.V.V. richt ook een veteranen tornooi en competitie in met vastgestelde leeftijd van minstens.30
jaar.
Art.141 Het bestuur beslist elk jaar welke spelers van de KBVB toegelaten worden in de verschillende
reeksen. Art.142 Voor de bekercompetities zijn alle spelers toegelaten, tenzij het bestuur anders beslist. Iedere
speler vanaf 4°klasse KBVB (eerste ploeg) dient minstens 6 wedstrijden te hebben gespeeld (voor einde
kompetitie) vooraleer hij mag deelnemen aan de beker van Roeselare.
Art.143 Spelers die spelen in een ploeg die na de heen ronde daalt dienen in dezelfde ploeg te spelen in
de terugronde.
$ 4 KALENDER
Art.144 De kalender geeft de volgorde van de te spelen competitiewedstrijden weer.
Art.145 Daarnaast kan de kalender ook nog bevatten: de adressen en de kleur van de uitrusting van de
deelnemende ploegen. Art.146 Iedereen heeft zich te houden aan de aanbevelingen en reglementen van de
gebruikte zalen.
$ 5 WEDSTRIJDEN
Art.147 De afgevaardigde moet minstens 15 jaar oud zijn. Het mag ook een wisselspeler zijn.
Art.148 Op de plaats van de wisselspelers mogen maximum 4 spelers plaatsnemen.
Art.149 Er mogen zich geen supporters bij de wisselspelers bevinden.
Art.150 Waar het mogelijk is nemen de supporters plaats aan de andere zijde van de zaal of op de tribune.
Waar dit niet kan, zitten de wisselspelers naast de wedstrijdtafel en de supporters verderop.
Art.151 De Bond zal zorgen voor een regelmatige controle van de wedstrijden. De personen belast met
een controletaak zullen zich kenbaar maken.
Art.152 De clubafgevaardigden dienen onregelmatigheden en ongevallen tijdig te melden aan
het Bondssecretariaat.
Art.153 Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstallen in de kleedkamers. Gelieve u te wenden tot
de zaalverantwoordelijke om alles af te sluiten en laat geen waardevolle voorwerpen achter.
Art.154 Voor de Competitie zal de Bond alle ploegen telefonisch of per e-mail verwittigen bij afgelasten van de
wedstrijden wegens slechte weersomstandigheden of andere omstandigheden.
Art.155 Indien een zaal onbeschikbaar is moet de thuis ploeg die een eigen zaal heeft minstens 10 dagen
op voorhand de Bond verwittigen per schrijven of email. De thuisploeg zorgt voor een nieuwe datum
waarop de wedstrijd kan gespeeld worden en moet een schriftelijk bewijs van overeenkomst, getekend
door de clubverantwoordelijken van beide clubs, minstens 10 dagen voor de wedstrijd herspeeld wordt,
voorleggen aan de Bond.
Art.156 Het verplaatsen van een wedstrijd moet steeds met akkoord tussen de partijen gebeuren. Dit akkoord
moet voorgelegd worden aan het Bestuur minstens 48 uur voor de ontmoeting met

vermelding van reden. Het Bestuur beslist over de aanvaarding. De kosten van zaal en scheidsrechter zijn
voor de aanvragers. Uitstellen van een wedstrijd moet zoveel mogelijk vermeden worden.

Art.157 Indien men deelneemt aan een eindronde, kan men slechts aan één deelnemen, nl. de hoogste in rang.
$ 6 SCHEIDSRECHTERS
Art.158 De scheidsrechters staan onder toezicht en bescherming van het Bestuur van de M.V.V.
De scheidsrechters van het RMV zijn verplicht om de Decathlonkledij te dragen op elke wedstrijd
om zo uniform alle wedstrijden te leiden.
Art.159 De scheidsrechter leidt de wedstrijd, zorgt voor de stipte naleving van het aanvangsuur en
de reglementen en stelt eventueel forfait vast.
Art.160 Voor de aanvang van een wedstrijd kan hij de regelmatigheid van het schoeisel, het doel en het
terrein nazien.
Art.161 De M.V.V. zorgt voor de opleiding en het volgen van de scheidsrechters en behoudt het
uitsluitend recht de scheidsrechters in categorieën in te delen (scheidsrechtercomité).
Art.162 Voor bepaalde wedstrijden kunnen er twee scheidsrechters aangeduid worden. Dit kan gebeuren
op aanvraag van een of beide clubs of op aanduiden van de Bondsinstanties.
Art.163 De bijkomende onkosten voor het aanduiden van 2 scheidsrechters op aanvraag van een of beide
club worden gedragen door de aanvragende club(s).
Art.164 De thuisploeg is verantwoordelijk voor de bescherming van de scheidsrechter. Zij zullen hiervoor
alle Ter beschikking staande middelen gebruiken, zelfs, indien nodig, de hulp van politie inroepen.
Art.165 Een scheidsrechter geeft nooit kritiek op een collega, zeker niet in het openbaar.
Tuchtmaatregelen Kunnen getroffen worden tegen scheidsrechters die dit artikel niet eerbiedigen.
Art.166 De verantwoordelijke scheidsrechters zijn ertoe gehouden aan het strafcomité verslag uit te
brengen over al de onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan tijdens de wedstrijden die ze geleid
hebben (incidenten, brutaal spel, uitsluitingen, enz...). De scheidsrechter die zonder reden afwezig was zal
bestraft worden met een boete, gelijk aan de scheidsrechtervergoeding die hij moest ontvangen.
Art.167 Het Bestuur kan van ambtswege besluiten tot het uitstellen van bepaalde wedstrijden. Het is
de scheidsrechter toegelaten een wedstrijd uit te stellen in geval van overmacht.
Art.168 De scheidsrechter kan een blaam vragen voor de ganse ploeg. Dit houdt in: minstens 1 gele kaart
aan alle spelers (vb. voor te brutaal spel van een bepaalde ploeg).
Art.169 Vriendenwedstrijden vooraf vastgelegd op de kalender worden ook door de scheidsrechter gefloten.
Vriendenwedstrijden met een vreemde ploeg die niet op de kalender staat maar aangeduid door het secretariaat
dient de scheidsrechter te fluiten (vb.een forfait gevende ploeg wordt vervangen door een toekomstig nieuwe
ploeg). Wedstrijden waarvoor forfait uitgesproken wordt (vb ploeg afwezig, de andere ploeg speelt ondereen)
dient niet gefloten te worden maar mag uit sportiviteit wel gefloten worden.
Art.170 De scheidsrechters aangesloten bij het M.V.V. dienen voorrang te verlenen aan de kompetities
ingericht door het M.V.V. Uitzonderingen kunnen toegestaan worden mits vooraf en klare afspraken tussen
scheidsrechter en bond.
Art.171 Scheidsrechters dienen steeds de richtlijnen van het bestuur te volgen zo niet kunnen ze geschorst
worden en zelfs geschrapt als scheidsrechter.
Art.172 De scheidsrechters dienen tijdig de uitslagen, wedstrijdbladen en verslagen door te sturen naar de
bevoegde personen. Bij nalatigheid zal hen een boete opgelegd worden en kunnen ze geschorst worden.
$ 7 LIJNRECHTERS AFGEVAARDIGDE
Art.173 De functie van lijnrechter kan worden aangewezen. De lijnrechter wordt beschermd zoals de
scheidsrechters en heeft dezelfde bevoegdheid en verantwoordelijkheid in zoverre deze niet strijdig
is met deze van de scheidsrechter.
Art.174 De scheidsrechter kan, als hij het nodig acht, een gelegenheidslijnrechter vragen die zal vergoed
worden met 5 euro direct te betalen door de scheidsrechter na de wedstrijd, waarvan akte op het wedstrijdblad.
Art.175 De persoon die op het wedstrijdblad als afgevaardigde ingevuld wordt, is samen met de kapitein
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken van zijn ploeg. Elke afgevaardigde en kapitein der ploegen
is verplicht de scheidsrechter bij eventuele handtastelijkheden op zijn persoon, hetzij van het
publiek of van de spelers te beschermen. Zo zij in gebreken bevonden worden zal tegen hun persoon een
sanctie getroffen worden.
Art.176 Clubafgevaardigden kunnen uitgenodigd worden op de bestuursvergadering en kunnen advies
geven. Art.177 De ploegafgevaardigden mogen het terrein niet betreden bij bepaalde spelfasen zoals
strafschop, cornerbal... De scheidsrechter is gemachtigd op te treden.

Art.178 De afgevaardigde zorgt dat het publiek op de voorbehouden plaats zit en dat het verlaten van het terrein
in orde gebeurt. De scheidsrechter verlaat na de spelers het terrein.
Art.179 Indien afgevaardigde thuisploeg afwezig is om zijn taak uit te voeren wordt de ploeg beboet met 5 euro.
Bij elke herhaling wordt de boete verhoogd met 5 euro.
Art.180 De scheidsrechter kan de afgevaardigde ook opdragen enkel zorg te dragen voor het scorebord.
De afgevaardigde dient het wedstrijdblad te tekenen op de voorziene plaats voor en na de wedstrijd.
Bij nalatigheid wordt de voorziene boete toegepast.
Enkel de afgevaardigde komt in de kleedkamer van de scheidsrechter.
$ 8 KLACHTEN
Art.181 Klachten vanwege een club tegen een of andere overtreding van de reglementen dienen binnen de
48 uur schriftelijk (of e-mail) ingediend te worden bij de zetel van de M.V.V.. Wanneer er een wettelijke
feestdag tussen valt wordt deze termijn verlengd met 24 uur.
Art.182 Tevens dient bij gewoon schrijven een dubbel van de klacht te worden gericht aan de voorzitter van
het Strafcomité.
Art.183 Bij elke klacht dient steeds een borgsom van 50 euro te worden gevoegd. Indien blijkt dat de
aanklagende partij geen enkele schuld treft, dan zal deze borgsom teruggestort worden, zo niet blijft de
waarborg verworven door de M.V.V.. In alle gevallen betaalt de schuldige partij een bedrag van 50
euro Art.184 Een klacht wordt door de ploegafgevaardigde en een bestuurslid ondertekend.
Art.185 Elke niet reglementaire klacht wordt niet behandeld en de 50 euro worden verbeurd verklaard.
Art.186 Klachten in verband met de eindklassering moeten voor de achtste dag na de publicatie van de
officiële eindrangschikking ingediend te worden.
Art.187 Klachten, welke betrekking hebben op de materie welke wordt behandeld door de Klachtencommissie of
de Verzoeningscommissie, dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na de kennisname van het feit
waartegen klacht werd neergelegd, bij gewoon schrijven te worden verstuurd aan de zetel van de
M.V.V.. Een borgsom van 50 euro dient tevens te worden gestort, welke verworven blijft voor de
M.V.V.. Bij betwistingen zal steeds de postdatum in aanmerking genomen worden.
$ 9 TRANSFER
Art.188 Overgangen tijdens de heen of terugronde zijn niet mogelijk. Overgangen tussen heen en
terugronde dienen steeds aangevraagd te worden aan het strafcomité en normaal met goedkeuring van de
verlatende ploeg.
Art.189 Spelers die voorkomen op meerdere lijsten kunnen niet spelen tot hun toestand door de betrokken ploegen
genormaliseerd is. De speler is aangesloten bij de ploeg waar hij het eerst speelt. Uitzondering: Een speler mag
aangesloten zijn bij een ploeg uit de ‘vrijdagreeks’ en bij een andere ploeg. In de bekercompetitie moet hij echter
kiezen voor één van beide ploegen en dit kenbaar maken.
$ 10 FUSIES
Art.190 De samensmelting van clubs wordt slechts van kracht vanaf het seizoen volgend op dat waarin tot
samensmelting besloten werd.
Art.191 Ingeval de fusionerende clubs nog verplichtingen hebben bij de M.V.V., zowel financiële als andere
(vb schorsingen) , worden deze verplichtingen overgenomen door de fusieclub.
HOOFDSTUK V SANCTIES
$ 1 ALGEMEEN
Art.192 Sancties kunnen bestaan uit boeten, schorsingen van bepaalde spelers of leden, uitsluiting van clubs.
Tevens kunnen forfaitscores opgelegd worden.
Art.193 Straffen worden door het Strafcomité, Beroepscomité of Scheidsrechtercomité opgelegd.
Art.194 Boeten voortvloeiend uit speciaal opgelegde straffen door het Strafcomité moeten binnen de 10 dagen
overgeschreven worden op de rekening van de M.V.V. (wordt niet afgetrokken van de waarborg). Bij niet
naleving zal de club geschorst worden.
Art.195 Clubs die hun boeten niet betalen kunnen geschrapt worden.
Art.196 Schorsingen blijven meetellen voor het volgend seizoen, ook als een speler van club verandert.
Art.197 Clubs die een boete oplopen worden daarvan niet schriftelijk verwittigd. Deze wordt afgetrokken van
de waarborg.

Art.198 Clubs waarvan de waarborg beneden de 50 euro daalt, moeten deze binnen de 10 dagen na bericht
terug aanvullen , zo niet zal de club geschrapt worden.
Art.199 Indien speciale boeten opgelegd worden door het bestuur aan bepaalde ploegen, en deze niet
betaald zijn tegen de vastgestelde datum, wordt die ploeg uit competitie genomen met verbeurdverklaring
van alle rechten en gelden.
$ 2 GELE EN RODE KAARTEN
Art.200 Een wedstrijdschorsing zal uitgesproken worden na het krijgen van een derde,vijfde,zesde,zevende, achtste
gele kaart. Na een negende gele kaart wordt de speler uitgesloten voor de rest van het seizoen. Boete gele kaart: 5€.
Art.201 Een speler die zijn derde gele kaart heeft gekregen zal in principe de tweede wedstrijd na deze waarin hij
zijn derde gele kaart krijgt, geschorst worden.
Art.202 Als een speler geschorst wordt krijgt zijn club een mededeling toegestuurd met de
wedstrijd(en) waaraan de speler niet mag deelnemen, ook als deze wedstrijden uitgesteld worden naar
een latere datum.
De geel geschorsten worden per telefoon of e-mail verwittigd (via de verantwoordelijk van de
ploeg) Art.203 De rode kaarten blijven doortellen voor het volgend seizoen.
Art.204 Bij elke onregelmatigheid welke een gele of rode kaart tot gevolg heeft, zal de scheidsrechter een korte
omschrijving van het feit, dat de gele of rode kaart tot gevolg had, aan de Bondszetel meedelen (op het
scheidsrechterblad bij opmerkingen).
Art.205 Bij de behandeling van een klacht zal aan de tegenpartij steeds voorlezing van de klacht
worden gegeven.
Art.206 Na het geven van een rode kaart moet de scheidsrechter steeds een omstandig verslag over het feit,
dat de rode kaart tot gevolg heeft gehad opstellen en aan de voorzitter strafcomité overmaken.
Art.207 Bij het krijgen van een rode kaart mag die speler de volgende wedstrijden niet spelen tot zijn
geval behandeld wordt door het Strafcomité. Spelers die niet vertegenwoordigd zijn op de strafcommissie
worden geschorst tot verschijnen. Boete rode kaart: 25€.
Art.208 De scheidsrechter kan voor bepaalde zware overtredingen die geen rode kaart verantwoorden, 2
gele kaarten geven.
$ 3 FORFAIT
Art.209 Bij forfait, tenzij in geval van overmacht, wordt de forfait gevende ploeg beboet. Als het forfait
meer dan 24 uur gemeld wordt, bedraagt de boete 30 euro. Forfait melden minder dan 24 uur, bedraagt de
boete 50 euro. Forfait zonder verwittigen bedraagt de boete 50 euro. Bij een forfait zonder verwittigen ontvangt
de tegenpartij 10 euro.
Art.210 Bij overmacht moet men een schriftelijk bewijs kunnen voorleggen van politie of een andere officiële
instantie, en dit binnen de eerstvolgende 3 werkdagen; zoniet zal het een gewone forfait zijn.
Weersomstandigheden worden slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard (vb. niet voor mist). Het bestuur
beoordeelt elk geval afzonderlijk.
Art.211 Een forfait wordt als een "verwittigd forfait" aanzien als deze minstens 24 uur vooraf aan de M.V.V. gemeld
wordt. Onder "verwittigd forfait" wordt begrepen zowel secretariaat als tegenstrever verwittigen. De boete bedraagt
30 euro. (art.209)
Art.212 Wanneer een ploeg het terrein verlaat voor het einde van een wedstrijd verliest ze de wedstrijd
met forfaitscore en zal ze beboet worden voor een niet verwittigd forfait. Tevens krijgt de ploeg een blaam
en krijgt elke speler minstens één gele kaart.
Art.213 De scheidsrechter beslist tot forfait wanneer na 10 minuten wachttijd na het aanvangsuur niet
voldoende spelers van een ploeg aanwezig zijn.
Art.214 In het geval dat de thuisploeg de kleur van de uitrusting niet kan aanpassen wanneer dit nodig is, kan de
wedstrijd niet beginnen en wordt forfait vastgesteld door de scheidsrechter.
Art.215 Drie forfaits (opeenvolgend of niet, verwittigd of onverwittigd) heeft schorsing uit de competitie tot gevolg
met verbeurdverklaring van alle rechten en gelden. De ploeg wordt per mail verwittigd dat hij uit kompetitie
genomen is.
Art.215.1 Wanneer een ploeg forfait geeft voor de rest van het seizoen of uit competitie wordt gezet dan worden
de uitslagen van alle wedstrijden tegen betrokken ploeg van de ronde waarin dit gebeurt (heen- of terugronde)
omgezet in 10 – 0 verlies.

$ 4 BOETEN
Art.216 Indien een ploeg het aansluitingsformulier bij een wedstrijd niet kan voorleggen aan de scheidsrechter
wordt er niet gespeeld en verliest de ploeg met forfait.
Art.217 Indien bij een wedstrijd een ploeg de identiteitskaart of geldig identificatiebewijs van elke speler niet
kan voorleggen aan de scheidsrechter mag de speler met de ontbrekende papieren niet spelen.
Art.218 Indien bij een wedstrijd de kapitein van een ploeg niet herkenbaar is aan een armband in een andere
kleur dan het truitje, wordt de ploeg beboet met 5 euro .
Art.219 Indien bij een wedstrijd de spelers van een ploeg geen duidelijk zichtbaar nummer dragen, 10 euro
boete.
Art.220 In de plaatselijke competitie bedraagt de boete voor een verwittigd forfait 30 euro boete (zie
ook art.209).
Art.221 In de plaatselijke competitie bedraagt de boete voor een niet verwittigd forfait 50 euro.
Art.222 Elke ploeg moet op het vastgestelde uur volledig klaar staan op het terrein, zo niet wordt een boete
opgelegd van 15 euro. Na 5 minuten wordt de boete verhoogd met 5 euro. De scheidsrechter neemt er nota van
op het wedstrijdblad.
Art.223 De ploeg die een geschorste of niet aangesloten speler opstelt, verliest met forfaitscore plus een
boete van 50 euro bij het eerste vergrijp. Bij dit 1e vergrijp krijgt de speler 8 speeldagen schorsing. Bij een
tweede vergrijp wordt de boete 100 euro. Bewuste speler wordt bij het tweede vergrijp voor 1 jaar geschorst.
De ploeg die een geschorste of niet aangesloten speler opstelt wordt bij het 3e vergrijp uit competitie
genomen.
Art.224 Een wedstrijd aanvangen met slechts 4 spelers wordt bestraft met 20 euro.
Art.225 De scheidsrechter kan een wedstrijd schorsen als hij zich ertoe genoodzaakt ziet. Ook wanneer geen
4 spelers van een ploeg meer op het terrein staan, wordt de wedstrijd geschorst en verliest die ploeg met 10 –
0. De ploeg die op die manier de oorzaak is van het schorsen van een wedstrijd wordt beboet met
20 euro.
Art.226 Wie een rode kaart oploopt wordt beboet met 25 euro (kosten Strafcomité).
$ 5 SCHRAPPING
Art.227 Een club die de bedragen welke zij aan de Bond verschuldigd is niet betaalt, wordt voor
schrapping voorgesteld en kan rechterlijk vervolgd worden. De clubverantwoordelijken zullen hiervan
schriftelijk verwittigd worden. De mededeling zal verschijnen in het Bondsorgaan. Dit alles onverminderd
artikel 94, artikel 104 en artikelen 116 tot en met 120 van de sportreglementen.
Art.228 Een wegens schulden geschrapte club die na afbetaling der verschuldigde sommen weer in de
M.V.V. wenst opgenomen te worden, moet opnieuw al de formaliteiten vervullen die voor de aansluiting van
een nieuwe club vereist worden.
Art.229 Clubs die in schuld staan bij de M.V.V. ontvangen geen trofeeën. De spelers van deze clubs
kunnen ook niet overgaan naar een andere club voor de schuld vereffend is (zie artikel 116 tot en met 120
van de sportreglementen).
Art.230 Clubs die regelmatig last bezorgen aan de scheidsrechters en tegenstrevers door onsportief spel
of gedrag zullen voor schrapping voorgesteld worden. De M.V.V. dient echter eerst drie vermaningen te
geven.
Bij de 1e vermaning: 20 euro boete + gele kaart ganse ploeg
2e vermaning: 50 euro boete + gele kaart ganse ploeg
3e vermaning: 100 euro boete + gele kaart ganse ploeg
4e vermaning: schrapping
$ 6 BEROEP
Art.231 Iedere club of speler kan in beroep gaan tegen een uitgesproken straf.
Art.232 Om in beroep te gaan dient men binnen de 10 dagen na de ontvangst der beslissing een mail of
schrijven (postdatum) te richten aan het secretariaat, en binnen deze 10 dagen een borgsom van 50 euro te
storten. Art.233 Deze borgsom wordt terugbetaald wanneer uit de beslissing blijkt dat de club of speler geen
enkele Schuld treft. In een dergelijk geval zal de borgsom worden gevraagd aan de schuldige partij. In het
Tegenovergestelde geval wordt de som eigendom van de M.V.V.

$ 7 OMKOPING
Art.234 Betaling van spelers of omkoping ten einde een uitslag te vervalsen wordt bestraft met uitsluiting van de
speler of van zijn ploeg en met verlies van de volledige waarborg. In geval van omkoping dient bewezen te
worden dat omkoping met medeweten van minstens één bestuurslid gebeurde, want dan alleen kan ook de club
bestraft worden.
$ 8 DOPING
Art.235 Het is aan alle leden van de M.V.V. verboden dopingmiddelen te gebruiken.
Art.236 Elk lid dat betrapt wordt op doping wordt onmiddellijk uitgesloten.
$ 9 SCHORSING Art.237 Spelers die behoren tot een ploeg die in de loop van de kompetitie moet forfait geven
kunnen niet overgaan naar een nieuwe ploeg gedurende deze kompetitie. Deze spelers zijn individueel
aansprakelijk voor de nog openstaande schulden. Ze kunnen slechts aansluiten bij een nieuwe ploeg als ze elk
afzonderlijk de volledige schuld betaald hebben. Spelers die menen geen schuld te hebben aan het
forfait van hun ploeg dienen binnen de 8 dagen na het forfait van hun ploeg een schrijven (e-mail)
te richten aan het secretariaat om gehoord te worden op de strafcommissie.
$ 10 ENKELE TIPS
Art.238 Enkele tips: * lichamelijk contact is uit den boze (techniek, snelheid)
* intrap rechtstreeks in doel is geen doelpunt (zo ook bij doeltrap)
* doelman brengt de bal in het spel en scoort = geldig doelpunt
* gevaarlijk optreden van doelman wordt bestraft
* draag reglementaire pantoffels
* onrechtstreekse vrijschop ALTIJD BUITEN het strafschopgebied.
Alle ploegen aanvaarden de inwendige orderegeling der directies. Zo is het uitdrukkelijk verboden:
* te roken in de sportzaal * spelen door het publiek tijdens de rustpauze, dus geen schoenen op het
terrein * te drinken in de zaal. Bij overtreding een boete zoals opgelegd door de zaal van minstens 10 euro.
Art.239 Mogen wij vragen dat het bestuur der ploegen en de ploegverantwoordelijken hun spelers goed de
reglementen doen lezen en in acht te nemen, opdat de competitie vlot zou verlopen.
IEDERE SPELER DIENT DE REGLEMENTEN TE KENNEN
FAIR PLAY IS DE BASIS VAN GOED MINIVOETBAL
Art.240 Opdat de spel en sportreglementen volledig zouden zijn, dient elk jaar een bijlage bijgevoegd te
worden of worden de reglementen aangepast op de site.
Art.241 Ploegen dienen de richtlijnen te volgen opgelegd door de scheidsrechter in verband met netheid van
de zaal en het ordentelijk kunnen doorgaan van de wedstrijd (vb natte vlekken verwijderen op de vloer...).
Bij het niet naleven: een boete van 10 euro. Indien een wedstrijd om die reden moet stopgezet
worden zal de in gebreke zijnde ploeg forfait krijgen met alle gevolgen.
$ 11 UITGESTELDE WEDSTRIJDEN
Art.242 Een wedstrijd uitstellen kan pas mits voorleggen van een grondige reden. De aanvraag tot uitstel mag
éénzijdig gebeuren. Tegenstrever moet geen toestemming meer verlenen. Uitstellen van een wedstrijd moet meer
dan een uitzondering worden. De aanvraag tot uitstel moet minstens 72 uur voor de wedstrijd gebeuren. Het
secretariaat bepaalt dan de datum waarop de wedstrijd moet gespeeld worden. Over een gans seizoen kan een ploeg
maar maximaal twee wedstrijden laten uitstellen. Eén in de heenronde, één in de terugronde. In de reeksen met een
ander concept: Eén voor Nieuwjaar, één nadien. De kosten voor de vragende partij zijn 15 euro.

$ 12 HULDIGING EN FINALES
Art.243 Ploegen die afwezig zijn op een huldiging of algemene vergadering worden beboet als een forfait
(30€). Ploegen die forfait geven voor een finale worden beboet als een onverwittigd forfait. Tevens worden ze
uitgesloten om het volgend seizoen een beker of trofee te winnen of deel te nemen. De gewonnen bekers en of
trofeeën worden verbeurd verklaard.
$ 13 GESTOPTE PLOEGEN
Art.244 1. Zie art.115 2. Ploegen die tegen 1 juni het secretariaat niet verwittigd hebben dat ze stoppen worden
beboet met 100 euro wegens onsportief gedrag. 3. Gestopte ploegen hebben tot 15 augustus de tijd om hun
eindafrekening te betalen. Vanaf 1 september dienen de spelers van de gestopte ploeg een lidgeld van 100 euro
te betalen om bij een nieuwe ploeg in te schrijven.

Art.244A Ploegen die op de kalender staan en toch niet starten in de heenronde of terugronde worden geschorst en
beboet. Voor elke wedstrijd die op de kalender staat worden ze beboet met een forfait van 50 euro. Spelers van
die ploegen worden geschorst voor 2 jaar. Ze kunnen slechts opnieuw aansluiten bij een ploeg
nadat hun eindafrekening volledig betaald is en na betaling van een lidgeld van 100 euro en een
waarborg van 100 euro.
Art.244B Ploegen die stoppen gedurende de kompetitie verliezen hun inschrijvingsgeld en waarborg. De
gespeelde wedstrijden verliezen ze met forfait (50 euro) en de nog te spelen wedstrijden verliezen ze als verwittigd
forfait +8d (30 euro).
Art.244C Spelers van ploegen die stoppen gedurende het seizoen worden voor 1 seizoen geschorst.
Art.244D Spelers van ploegen die hun eindafrekening niet betaald hebben, en waarvan de eindafrekening meer
dan 500 euro bedraagt, dienen een lidgeld van 200 euro te betalen alvorens ze kunnen aansluiten bij een nieuwe
ploeg.
$ 14 INSCHRIJVINGSPAPIEREN
Art.245 De inschrijvingspapieren voor het nieuwe seizoen zijn ter beschikking vanaf de algemene vergadering in
mei. De inschrijvingspapieren dienen tegen 01 juli in het secretariaat aanwezig te zijn, zo niet wordt er met de
voorkeuren van de ploeg geen rekening gehouden. Enkel de originele inschrijvingspapieren zijn geldig, geen
fotokopies of bijlagen van e-mails. Deelnemende ploegen die hun inschrijvingspapieren niet afgehaald hebben tegen
1 juni worden beboet met 50 euro. Ploegen die hun spelerslijsten niet ingediend hebben tegen uiterlijk 15 augustus
worden beboet met 50 euro.
$ 15 RISICO SPELERS
Art.246 Spelers kunnen door het strafcomité bestempeld worden als risicospelers. Dit zijn spelers die door hun
gedrag een gevaar betekenen voor de fair play (te veel gele en of rode kaarten). Ook spelers die de oorzaak zijn
dat hun ploeg gedurende de kompetitie moet stoppen (vb. wegens ruzie maken), worden beschouwd als
risicospelers. Die spelers kunnen de volgende kompetitie slechts deelnemen na betaling van een waarborg van 100
euro. Spelers die 9 gele kaarten oplopen zijn risico spelers en worden geschorst voor de rest van het seizoen.
$ 15 ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Art.247 Bij ontbinding van de vereniging beslist het Bestuur wat er met de overgebleven gelden zal gebeuren

REGLEMENT STRAFCOMITE KERN
ROESELARE
$ 1 ALGEMEENHEDEN
1. Het Strafcomité is samengesteld als volgt: een voorzitter, een lid van het Bestuur, een scheidsrechter
(te bepalen per geval), neutrale personen.
ALLE INLICHTINGEN AANGAANDE STRAFCOMITE EN VERGADERINGEN KUNNEN
BEKOMEN WORDEN BIJ DE VOORZITTER.
2. Het Strafcomité komt om de 14 dagen bijeen om over de ingediende verslagen der scheidsrechters uitspraak
te doen.
3. Vooraleer een zaak door het Strafcomité behandeld wordt moet er steeds een officieel verslag van een
erkend scheidsrechter of bestuurslid ingediend worden. Het verslag moet zo spoedig mogelijk in het bezit zijn
van de voorzitter.
4. Het Strafcomité maakt een voorstel van straf over aan de ploegverantwoordelijke.
5. Bij elke uitspraak zal duidelijk de periode van schorsing worden bepaald. De wedstrijden welke hij niet
mag spelen moeten worden vastgelegd.
6. Elke uitspraak zal geregistreerd worden. Spelers die herhaaldelijk moeten verschijnen zullen op die
manier steeds zwaardere straffen oplopen.
7. Controle zal uitgeoefend worden op de uitspraken.
8. Gebrek aan organisatie en administratieve fouten kunnen boeten of sancties voor de club tot gevolg hebben.
Afwezigheid 10€ boete.
9. Indien een lid van het Strafcomité, bestuurslid of speler is van een bij een zaak betrokken club, zal hij
geen stemrecht hebben. In dat geval dient een neutraal persoon uitgenodigd te worden op de vergadering.
10. Alle onvoorziene gevallen kunnen door een hogere instantie behandeld worden.
11. Men kan steeds in beroep gaan tegen de uitspraak van de Strafcommissie mits in acht name
der sportreglementen.
12. Bij het opstellen van een geschorste speler worden de reglementen toegepast.
13. Indien afwezig zonder verwittiging komt er 1 speeldag bij.
14. Spelers die het privé leven van de scheidsrechters aantasten lopen het gevaar, na bewijzen, hun straf
te zien verdubbelen.
15. Handtastelijkheden tegenover de scheidsrechter waarbij een schorsing van min.1jaar opgelegd wordt,
wordt doorgegeven aan het verbond die de straf uitbreidt tot alle aangesloten kernen.
16. Alle straffen betreffende handtastelijkheden t.o.v. de scheidsrechters waarbij min. 1 jaar schorsing
uitgesproken wordt, in andere kernen aangesloten bij de M.V.V. worden door de RMV overgenomen.
$ 2 STRAFNORMEN ROESELAARS MINIVOETBAL VERBOND
De strafnormen dienen slechts als leidraad, en het Strafcomité zal een uitspraak doen naargelang het resultaat van
een onderzoek van alle feiten.
1° Het strafcomité kan beslissen dat de uitsluiting (1 speeldag) voldoende is. In dat geval telt de beslissing
als een waarschuwing, en zal aldus geregistreerd worden.
2° Gele kaarten: vanaf de derde/vijfde/zesde/zevende/achtste per seizoen: 1 speeldag schorsing * na een negende
gele kaart volgt uitsluiting voor de rest van het seizoen.
3° Rode kaart of uitsluiting
a. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren t.o.v. de scheidsrechter
- als de speler onmiddellijk het veld verlaat: minimum 4 speeldagen - met moeilijkheden bij het verlaten van het
veld: minimum 6 speeldagen
- handtastelijkheden, toedienen van slagen: minimum 1 jaar
b. Gedrag van de spelers onderling
- onbetamelijk door woorden en gebaren: minimum 2 speeldagen
- ruw spel of zeer zware fout: min.4 speeldagen
- Natrappen: minimum 6 speeldagen
- Slagen: minimum 8 speeldagen
c. Gedrag van een speler t.o.v. een clubafgevaardigde of bestuurslid:
- onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren: minimum 2 speeldagen
- Slagen: minimum 8 speeldagen
d. Gedrag van een speler t.o.v. het publiek:

- onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren: minimum 2 speeldagen -slagen: minimum 8
speeldagen e. Het terrein betreden met inzicht te provoceren:
- t.o.v. de scheidsrechter: minimum 8 speeldagen -t.o.v. de spelers: minimum 4 speeldagen
- een ploeg is verantwoordelijk voor zijn supporters indien ze het terrein betreden, die ploeg verliest met 0-10 en de
supporters worden de zaal verboden (niet de cafetaria) bij niet naleven van de uitspraak verliest de ploeg met
forfait met de bijhorende boete. f. Rode kaart als coach: minimum 3 maand schorsing in die functie +15 euro boete
g. Gedrag t.o.v. de scheidsrechter
- duwen, ruw aanpakken: min. 8 speeldagen
- werpen van de bal naar de scheidsrechter: minimum 4 speeldagen
- trappen van de bal naar de scheidsrechter: minimum 6 speeldagen
Feiten zoals overrompeling van het terrein, daden van vervalsing, opstellen van niet gekwalificeerde
spelers, zedenfeiten, houding tegen personen en alle feiten die de Bond is diskrediet kunnen brengen, zullen
het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk onderzoek.
N.B. Alle schorsingen worden door de Voorzitter van het Strafcomité kenbaar gemaakt aan
de ploegverantwoordelijke.
Decreet Medisch Verantwoorde Sportbeoefening
In uitvoering van art.8 punt 8 van het decreet van 27/03/1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening heeft
elke sportfederatie de taak jaarlijks een verslag op te sturen aan de Vlaamse regering. Het verslag omvat enerzijds
de evaluatie van de initiatieven die in uitvoering van voormeld decreet zijn genomen en anderzijds de inventaris van
de leemten en de prioritaire behoeften.
In uitvoering van art.8 punt 2 van het decreet van 27/03/1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening
dient bijgevolg bij art.79 van onze reglementen bijgevoegd te worden: art.79 bis
De aansluiting brengt de verplichting met zich mee de regels van de sportiviteit in het algemeen te eerbiedigen en
in het bijzonder de wetgeving op dit vlak na te leven (o.m. het decreet inzake medisch verantwoorde
sportbeoefening, de wetgeving i.v.m. het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar enz…) Elk lid dat individueel
of via een club aansluit bij het R.MV. of M.V.V. dient te voldoen aan volgende verplichtingen:
- een preventief sportmedisch onderzoek ondergaan en een medisch attest, afgeleverd door een dokter in de
geneeskunde indienen, waarin verklaard wordt dat het betrokken lid in goede gezondheid verkeert en er geen tegen
aan wijzigingen zijn om aan sport te doen. De frequentie van bovengenoemd preventief medisch onderzoek wordt
bepaald door de Raad van Bestuur. Van zodra er, door om het even welke oorzaak, (vb.ziekte, ongeval, …)
fundamentele veranderingen optreden in de gezondheidstoestand van een aangesloten lid, dient het secretariaat van
het R.M.V. of M.V.V. onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden. - zich ertoe verbinden om geen doping
praktijken toe te passen en medewerking te verlenen aan eventuele
controles.

