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Deel I. LEXICON EN DEFINITIES
1. Basis
Het onderste deel van een speelfiguur. De basis van een speelfiguur maakt het mogelijk om over het speeloppervlak te schuiven of naar voren te bewegen.

2. Lichaam

In deze regels betekent elke verwijzing naar het lichaam van een speler het fysieke lichaam van die speler, inclusief zijn kleding.

3. Uitgeschakelde speler

De lichamelijk gehandicapte die een individuele wedstrijd tafelvoetbal speelt.

4. Veldspeelfiguur
Alle speelfiguren van een speler exclusief de vrije doelman.

5. Figuur
De figuur is het bovenste deel van een speelfiguur dat stevig is bevestigd aan de basis van de speelfiguur en een menselijk lichaam moet vertegenwoordigen.

6. Keeper
De keeper bestaat uit een specifieke figuur, en meestal een basis, stevig bevestigd aan het uiteinde van een stang die is uitgerust met een handvat en
wordt gebruikt voor keepen door de speler.

7. Wedstrijd
In een wedstrijd van sporttafelvoetbal staan twee spelers of teams tegenover elkaar door de regels en voorschriften van FISTF te volgen. Aan
het einde van een individuele wedstrijd tussen twee spelers wint de speler die meer doelpunten heeft gemaakt dan zijn tegenstander de
wedstrijd. Aan het einde van een wedstrijd tussen twee teams bepalen de behaalde punten en eventueel het gecumuleerde doelsaldo het
eindresultaat.

8. Een lijn passeren
De bal of de speelfiguur is de lijn volledig gepasseerd wanneer de scheidsrechter in staat is om groen tussen de bal of de
speelfiguur en de lijn te zien, gezien vanaf direct boven.

9. Speler
De fysieke persoon die een individuele wedstrijd tafelvoetbal speelt.

10. Speelterrein
Het gebied van het speeloppervlak binnen de doel- en zijlijnen.

11. Speelbord
Het speelbord bestaat uit hardboard of soortgelijk materiaal met een speeloppervlak en twee doelen die op de juiste manier zijn bevestigd en is
omgeven door een hek of andere barrière.

12. Speelfiguur
Speelfiguren worden gebruikt om door de speler te worden geflikt en bestaan uit een figuur en een basis. Er zijn twee soorten
speelfiguren: veldspelers en reserve-keepers.

13. Speelvlak
Een rechthoek van gladde pitchstof met de gedefinieerde lijnen om sporttafelvoetbal te spelen.
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14. Scheidsrechter

De fysieke persoon die is aangesteld om de spelregels af te dwingen en de meningsverschillen tussen de spelers tijdens een individuele
wedstrijd te beslechten.

15. Vrije doelman
Een speelfiguur naast de speelfiguren in het veld, en dat kan bij gelegenheid de doelman vervangen.

16. Team
Een team bestaat uit vier spelers die vier individuele wedstrijden spelen tegen hetzelfde aantal spelers van een ander team op
hetzelfde aantal speelborden.

17. Type
Een gedefinieerd en onderscheidend model van bal, speelfiguur of keeper. Nieuwe soorten ballen, speelfiguren en keepers moeten worden gehomologeerd om
te worden geautoriseerd voor gebruik in een wedstrijd.

18. Bouwregels
In geval van een conflict tussen de FISTF-statuten en enig deel van deze regels, prevaleren de bepalingen van de FISTF-statuten.
Indien enige bepaling van deze regels of de toepasselijkheid ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig wordt verklaard, heeft de ongeldigheid
geen invloed op andere bepalingen of toepassing van deze regels die van kracht kunnen worden zonder de ongeldige bepaling of toepassing, en
hiertoe de bepalingen van deze regels zijn scheidbaar.

De hierin opgenomen rechten en verplichtingen komen ten goede aan en zijn bindend voor FISTF, aangesloten nationale verenigingen,
geregistreerde spelers en geregistreerde clubs en hun respectievelijke uitvoerders, beheerders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Elke weigering van FISTF, nationale verenigingen van leden, geregistreerde spelers of geregistreerde clubs om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen
waarop hij hierin recht heeft, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van of uitsluiting van de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel.

Zoals hierin gebruikt, zullen woorden in het mannelijke geslacht betekenen en corresponderen met onzijdige woorden of woorden in het vrouwelijke
geslacht en vice versa, woorden in het enkelvoud zullen het meervoud en vice versa betekenen en omvatten, en het woord "kan" geeft enige
discretie zonder enige verplichting om actie te ondernemen.
Elk geval waarin hierin niet is voorzien, wordt in eerste instantie opgelost door de wedstrijdscheidsrechter of de wedstrijdhoofdscheidsrechter. Het zal
later worden doorverwezen naar de raad van bestuur van de FISTF, die een definitieve, bindende en definitieve uitspraak zal doen over de zaak.

19. Regels voor gehandicapte spelers
Deze regels omvatten specifieke extensies, gemarkeerd met de letter D (uitgeschakeld), bedoeld om een evenwichtsspel mogelijk te maken wanneer een of beide
spelers gehandicapte personen zijn.
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Regel 1: Manipulatie van de speelfiguren
1.1. Vegen
1.1.1. Een speelfiguur wordt voortbewogen door de wijsvinger of middelvinger van een van de handen naast de speelfiguur te plaatsen en met de
nagel van de vinger tegen een deel van de basis van de speelfiguur te tikken. Het aanraken van het bovenste deel (de figuur) van de speelfiguur
tijdens voortbewegen is niet toegestaan.

1.1.2. Speelfiguren mogen niet worden geslagen, geduwd, gestoten of geschraapt, noch mag enige hefboomwerking of zelfs ondersteuning
worden verkregen anders dan van het speeloppervlak. De getikte speelfiguur zal ogenblikkelijk de nagel van de gebruikte vinger verlaten. De
hand en onderarm van de speler bewegen mogelijk niet tijdens de beweging.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Incorrect flick - Free-flick / Back'

Straf: een. De overtredende speler is de aanvaller
(1) Free-flick vanaf waar de aanvaller verkeerd heeft geflikt. Zie regel 11. (2) Vrije trap vanaf de penaltystip als de
overtreding is begaan in het strafgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
(3) Terug als de tik een positionele of een tik was. Als de rug wordt geclaimd, moet de scheidsrechter de verkeerd getikte speelfiguur
verplaatsen naar zijn vorige positie. Vervolgens geeft de scheidsrechter het signaal dat het spel moet worden voortgezet door te zeggen:
"spelen!"

Straf: b. De overtredende speler is de verdediger
Terug. Als de rug wordt geclaimd, moet de scheidsrechter de verkeerd getikte speelfiguur verplaatsen naar zijn vorige positie. Vervolgens geeft
de scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

Voorbeelden van correcte tikjes

Speler veegt de zijkant van de basis

Speler veegt de bovenkant van de basis

Vinger hangt in de lucht

Voorbeelden van onjuiste filmpjes

Speler veegt niet met spijker

Speler veegt de figuur

Speler gebruikt duim als hefboom

Opmerking: Het simpelweg aanraken van de achterkant (niet de zijkant) van de wijsvinger met de duim tijdens het vegen wordt niet beschouwd als
ondersteuning, dus het is niet verboden.

1.1.3. Een tik wordt als genomen beschouwd als een speler een deel van een speelfiguur heeft aangeraakt.
Opmerking: Spelers zonder voldoende wijs- of middelvinger mogen een andere vinger gebruiken om te vegen.

1.2. Illegaal vegen
1.2.1. Geen van beide spelers mag een speelfiguur flicken als ze geen flick mogen maken of als de speelfiguur ligt of
verstrikt is.
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Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: " Illegaal vegen - Free-flick / Back ”

Straf: een. De overtredende speler is de aanvaller
(1) Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
(2) Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
(3) Terug als de tik een positionele was. Als de rug wordt geclaimd, moet de scheidsrechter de illegaal getikte speelfiguur verplaatsen naar zijn vorige
positie. Vervolgens geeft de scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

Straf: b. De overtredende speler is de verdediger
Terug. Als de rug wordt geclaimd, moet de scheidsrechter de illegaal getikte speelfiguur verplaatsen naar zijn vorige positie. Vervolgens geeft
de scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

1.3. Positie van de speler
1.3.1. Door met één hand te vegen kunnen de spelers de slagboom van het speelbord aanraken of met de andere hand het speeloppervlak buiten
het speelgebied aanraken om het evenwicht te bewaren. Geen van beide spelers mag echter:

een. Plaats zijn andere hand op of boven het speelgebied tijdens het vegen, zelfs als de vegende hand zich buiten het speelgebied bevindt. Telkens
wanneer een speler de hand die hij gebruikt om te spelen verandert, moet er ten minste een moment zijn waarop duidelijk geen van zijn twee handen zich
op of boven het speelgebied bevindt; of

b. Leun of duw tegen het speelbord om het te destabiliseren.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Fysieke foutpositie - Free-flick"

Straf:
een. Vrije trap vanaf de plek waar de bal zich op het moment van de overtreding bevindt. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de bal op het moment van de overtreding in het strafschopgebied van de overtredende speler
is geplaatst. Zie regel 11.1.3

Voorbeelden van een correcte spelerpositie

Anderzijds op slagboom

Anderzijds op speelvlak

Voorbeelden van een verkeerde spelerpositie

Anderzijds op speelveld

Andere hand boven speelgebied

1.3.2. De spelers mogen de keeper gebruiken en tegelijkertijd flicken.
1.4. Polijsten van speelfiguren
1.4.1. De basis van de speelfiguren kan op elke gewenste manier worden gepolijst. De speelfiguren kunnen voor de wedstrijd of
tijdens de rust worden gepoetst.
1.4.2. Op voorwaarde dat het spel niet wordt onderbroken of vertraagd, kunnen de speelfiguren ook tijdens het spel worden gepolijst in
situaties waarin een speler speelfiguren kan oppikken voor flick, flick-off, flick-in, free-flick, corner-flick , penalty-flick of als een speelfiguur
van het speelbord is gevallen. Om het spelen op te poetsen
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figuren tijdens het spel op de gedefinieerde gelegenheden, wordt het aanbevolen om de poetsdoek te bevestigen aan de riem van de speler.

1.4.3. Tussen het einde van de fulltime tijd en het begin van de verlenging van de plotselinge dood moet de scheidsrechter de spelers toestaan hun
speelfiguren kort op te poetsen. Een uitgebreide polijstprocedure is niet toegestaan.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Tijdverspilling - Free-flick"

Straf: Zie regel 10.8.
1.5. Aantal speelfiguren
1.5.1. Elke speler mag maximaal 10 veldspelers gebruiken, een keeper en een reserve-keeper.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal spelnummer - vrije beweging'

Straf:
een. Vrije slag vanaf de penaltystip van het strafschopgebied van de overtredende speler. Zie regel 11.

b. Als een speler meer dan 10 veldspelcijfers gebruikt, moet de scheidsrechter het spel onmiddellijk onderbreken om het aantal
veldspelers van de overtredende speler voor de rest van de wedstrijd te verminderen met tweemaal het aantal veldspelers dat de limiet
overschrijdt. Daarbij moet de scheidsrechter de veldspelers verwijderen die zich het dichtst bij de bal bevinden. Vervolgens geeft de
scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"
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Regel 2: Plaatsen, verhogen en vervangen van speelfiguren
2.1. Speelfiguren plaatsen die een lijn van het speelgebied passeerden
2.1.1. Speelfiguren plaatsen die het speelgebied verlieten, maar niet het speeloppervlak
2.1.1.1. Een speelfiguur die de aanraak- of doellijn heeft gepasseerd zonder het speeloppervlak te verlaten, blijft waar het is gestopt en blijft in
het spel. De speelfiguur kan op elk moment gespeeld worden.

Opmerking: Als een speelfiguur zo dicht bij de slagboom stopt dat het voor de eigenaar onmogelijk is om zijn vinger tussen de slagboom en
de speelfiguur te steken, kan de speler de scheidsrechter vragen de specifieke speelfiguur een beetje te bewegen, zodat hij zijn tik.

Opmerking: Wanneer het veld is voorzien van een dunne lijn buiten het speelgebied die bedoeld is om de interne limiet van het speeloppervlak te
markeren, wordt een speelfiguur dat de aanraak- of doellijn heeft gepasseerd zonder deze lijn te raken of te overschrijden, voor iedereen
beschouwd effecten, als zijnde binnen het speeloppervlak.

2.1.1.2. Als de speelfiguur op 21 mm of minder van de lijn blijft, wat minder is dan de diameter van de bal, is het mogelijk om een flick-in,
corner-flick of goal-flick op deze speelfiguur te forceren. Als de speelfiguur zich op 22 mm of meer van de lijn bevindt, is het niet mogelijk
om deze speelfiguur naar binnen, naar links of naar doel te bewegen.

2.1.1.3. Om er absoluut zeker van te zijn of het mogelijk is om te forceren of niet, moet de aanvaller, op voorwaarde dat de bal stilstaat, mei vraag de
scheidsrechter of een verdedigend spelertje kan worden opgedrongen.

Te volgen procedure:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Verificatie van dwangmogelijkheid!"
Actie van de scheidsrechter:

een. De scheidsrechter onderbreekt het spel en laat een ongebruikte blokbeweging maken.

b. Hij meet de afstand tussen de speelfiguur en de lijn met een reservebal of het speciaal ontworpen FISTF-meetinstrument,
en informeert vervolgens de spelers of het mogelijk is om op de betreffende speelfiguur te forceren.
c. De scheidsrechter geeft het signaal dat het spel moet worden voortgezet door te zeggen: "spelen!"

2.1.1.4. Als de aanvaller niet vroeg of het mogelijk was om een speelfiguur op te dringen voordat hij dat probeerde, en Als de
scheidsrechter de minste twijfel heeft over het feit dat het mogelijk was om te forceren, beslist hij tegen de aanvaller.

2.1.2. Speelfiguren plaatsen die het speelveld verlaten, maar niet het speelbord, zonder de barrières te raken

2.1.2.1. Een speelfiguur die het speelveld heeft verlaten en op het speelbord blijft zonder de slagboom te raken, wordt door de
scheidsrechter geplaatst op de interne limiet van het speeloppervlak, van het dichtstbijzijnde touchor-doellijnniveau tot waar het tot
stilstand is gekomen, zodra de bal stilstaat.
Opmerking: Wanneer het veld is voorzien van een dunne lijn buiten het speelgebied die bedoeld is om de interne limiet van het speeloppervlak
te markeren, wordt een speelfiguur dat deze lijn raakt of overtreft, voor alle effecten beschouwd als zijnde buiten het speeloppervlak. In dit
geval wordt de speelfiguur door de scheidsrechter geplaatst, zoals vereist door regel 2.1.2.1, aan de binnengrens van deze lijn, zonder deze
aan te raken.
2.1.2.2. Nadat het uit het speelveld is gestopt, is een speelfiguur niet in het spel en mag het niet opnieuw worden gebruikt totdat het door de
scheidsrechter is gepositioneerd zoals hierboven beschreven.

2.1.2.3. Een speelfiguur wordt geacht het speeloppervlak te hebben verlaten zodra een deel van de basis het speelbord raakt.
2.1.2.4. Het tijdelijk verlaten van het speeloppervlak door een speelfiguur wordt geaccepteerd als het niet van de barrières terugkaatst. De
speelfiguur kan dan normaal worden gespeeld.

2.1.2.5. De volgende procedure moet onmiddellijk worden gevolgd nadat de bal stilstaat:

Te volgen procedure:
Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Plaatsen!'
Actie van de scheidsrechter:

een. De scheidsrechter onderbreekt het spel en plaatst / verhoogt de speelfiguren.

b. De scheidsrechter laat één ongebruikte blokbeweging maken.
c. De scheidsrechter geeft het signaal dat het spel moet worden voortgezet door te zeggen: "spelen!"
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2.1.2.6. Als een van beide spelers de bovengenoemde procedure overtreedt:
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de overtredende speler illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.

b. Vrije slag vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de overtredende speler. Zie regel
11.1.3

2.1.2.7. Aangezien de speelfiguur op meer dan 21 mm van de lijn is geplaatst, is het niet mogelijk om een speelfiguur, hoekschop of
doelbeweging te forceren.
2.1.3. Speelfiguren plaatsen die van de hindernissen afspringen, maar het speelbord niet verlaten.

2.1.3.1. Een spelertje dat van de hindernissen is teruggekaatst, wordt door de scheidsrechter geplaatst op de interne limiet van het

speeloppervlak, van het dichtstbijzijnde touch- of doellijnniveau tot waar het tot stilstand is gekomen zodra de bal stilstaat.

Opmerking: Als het veld is voorzien van een dunne lijn buiten het speelgebied die bedoeld is om de binnengrens van het speeloppervlak te
markeren, wordt de speelfiguur door de scheidsrechter geplaatst, zoals vereist door de regel
2.1.3.1, aan de binnengrens van deze lijn, zonder deze aan te raken.
2.1.3.2. Na het terugkomen van de hindernissen, is een speelfiguur niet in het spel en mag het niet opnieuw worden gebruikt totdat het door de scheidsrechter is
gepositioneerd zoals hierboven beschreven.

2.1.3.3. Na het terugspringen van de hindernissen, mag een speelfiguur het spel niet hinderen en een speelfiguur en / of de bal
aanraken voordat deze correct is geplaatst.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Rebound - Back / Free-flick"

Straf:
een. Rug voor het aanraken van een stilstaand speelfiguur en / of de stilstaande bal. Als terug geclaimd wordt, moet de scheidsrechter alle
betrokken speelfiguren en / of de bal naar hun vorige posities verplaatsen en een ongebruikte blokbeweging maken. Vervolgens geeft de
scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

b. Free-flick vanaf waar de illegaal teruggekaatste speelfiguur een bewegend speelfiguur en / of de bewegende bal heeft aangeraakt.
Zie regel 11.
c. Free-flick vanaf de penaltystip als de illegaal herstelde speelfiguur een bewegend speelfiguur en / of de bewegende bal in het
strafschopgebied van de overtredende speler heeft aangeraakt. Zie regel 11.1.3

2.1.3.4. Als een teruggekaatste speelfiguur op het speeloppervlak tot stilstand komt en door de bal wordt aangeraakt voordat deze correct
had kunnen worden geplaatst, wordt balbezit niet belemmerd, aangezien de speelfiguur wordt beschouwd als een neutraal object.

2.1.3.5. Dezelfde procedure als regel 2.1.2 moet worden gebruikt om de speelfiguur te plaatsen.

2.1.3.6. Aangezien de speelfiguur op meer dan 21 mm van de lijn is geplaatst, is het niet mogelijk om een speelfiguur, hoekschop of
doelbeweging te forceren.
2.1.4. Speelfiguren plaatsen die het speelbord verlieten.
2.1.4.1. Op voorwaarde dat de bal stilstaat, wordt een speelfiguur dat het speelbord heeft verlaten, door de scheidsrechter op de
binnengrens van het speeloppervlak geplaatst, buiten de zijlijn aan de kant waar hij het speelbord heeft verlaten, ter hoogte van de
midden lijn.
Opmerking: Als het veld is voorzien van een dunne lijn buiten het speelgebied die bedoeld is om de binnengrens van het speeloppervlak te
markeren, wordt de speelfiguur door de scheidsrechter geplaatst, zoals vereist door de regel
2.1.4.1, aan de binnengrens van deze lijn, zonder deze aan te raken.

2.1.4.2. Dezelfde procedure als regel 2.1.2 moet worden gebruikt om de speelfiguur te plaatsen.

2.1.4.3. Aangezien de speelfiguur op meer dan 21 mm van de zijlijn is geplaatst en aangezien de speelfiguur zich niet volledig in een zone bevindt,
is het niet mogelijk om een flick-in op deze speelfiguur te forceren.

2.2. Het plaatsen van speelfiguren in het doelgebied
2.2.1. Op voorwaarde dat de bal stilstaat, wordt een speelfiguur die zich in het doelgebied, de doelmond bevindt en de lijnen van het
doelgebied of achter de doellijn raakt binnen de verlenging van de lijnen van het doelgebied, geplaatst door de scheidsrechter 1 mm van de
doelgebied vooruit in het strafgebied loodrecht op de doellijn.
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Opmerking: Regel 2.2.1 is ook van toepassing in het geval dat een speelfiguur de bal aanraakt of andere speelfiguren bij herpositionering. In dit geval
moet het worden verplaatst en geplaatst door de scheidsrechter op de manier beschreven in regel 2.3.

2.2.2. Speelfiguren moeten in het doelgebied blijven staan wanneer de doelverdediger van dat specifieke doelgebied wordt
vervangen door de reservespeler. Als een speelfiguur echter volledig in de doelmond staat, moet de scheidsrechter deze 1 mm van
het doelgebied naar voren plaatsen in het strafgebied loodrecht op de doellijn.

2.3. Het plaatsen van speelfiguren die op dezelfde plaats op het speeloppervlak moeten worden geplaatst

2.3.1. Als een obstakel (de bal of een andere speelfiguur) het niet mogelijk maakt om een speelfiguur te plaatsen in overeenstemming met de
positioneringsregels, moet deze speelfiguur 1 mm van deze hindernis worden geplaatst, in de richting van zijn eigen doel, of in de richting van
de hoek als de speelfiguur buiten de doellijn moest worden geplaatst.

Voorbeelden van het correct plaatsen van een speelfiguur bij obstakels

Na
Een speelfiguur die naast een andere Before ligt

Voordat

Na

Vallen op een ander speelfiguur terwijl je afstand neemt

Na
Een speelfiguur genomen in buitenspelpositie Before

2.4. Speelfiguren verhogen
2.4.1. Op voorwaarde dat de bal stilstaat, wordt een liggend speelfiguur rechtop gezet door de scheidsrechter. Om een liggende speelfiguur rechtop
te zetten, moet de kruising van de basis van de liggende speelfiguur met het speeloppervlak worden gebruikt als een vast punt bij het opstaan van
de speelfiguur.
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Voorbeeld van het correct rechtop zetten van een liggend speelfiguur

Na
Een speelfiguur rechtop zetten Before

2.4.2. Dezelfde procedure als regel 2.1.2 moet worden gebruikt om de speelfiguur te plaatsen.

2.4.3. Op voorwaarde dat de bal stilstaat, worden verstrengelde speelfiguren uit elkaar gehaald en door de scheidsrechter 1 mm naast
elkaar geplaatst.
Voorbeeld van het correct uit elkaar halen van verstrengelde speelfiguren

Na
Verward spelende figuren uit elkaar halen Before

2.5. Vervanging en reparatie van speelfiguren
2.5.1. Beschadigde of kapotte speelfiguren, inclusief het geval van een van de basis losgemaakte figuur, mogen niet worden gebruikt en moeten
worden gerepareerd of vervangen. Totdat het is gerepareerd of vervangen, wordt elk deel van de beschadigde of gebroken speelfiguur dat
tijdens het spel op het speeloppervlak achterblijft een neutraal object. Dientengevolge worden alle regels met betrekking tot plaatsing, beweging,
balbezit enz. Toegepast zonder rekening te houden met de delen van de speelfiguur die op het speeloppervlak zijn achtergelaten. Tijdens de
speeltijd mogen maximaal 3 speelfiguren worden vervangen, zolang de vervangende speelfiguren even gekleurd en van hetzelfde type zijn.

2.5.2. Speelfiguren kunnen worden gerepareerd of vervangen ter gelegenheid van een goal-flick, corner-flick, flick-in, free-flick of penalty-flick,
als een doelpunt is gemaakt of als ze het speelbord hebben verlaten.

Te volgen procedure:
Uitdrukking van de speler: 'Vervanging! / Reparatie! "
Actie van de scheidsrechter:

De scheidsrechter controleert of de vervangende / herstelde speelfiguur voldoet aan de gedefinieerde regels en plaatst deze op de laatste positie
van de vervangende / kapotte speelfiguur. Vervolgens geeft de scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen:
"spelen!"
2.5.3. De scheidsrechter voegt verloren tijd veroorzaakt door de vervanging / reparatie van speelfiguren toe als extra tijd aan het einde van de beschouwde
pauze.

2.5.4. Een speler mag ook al zijn speelfiguren tijdens de rust vervangen. De kleur en het type speelfiguren kan verschillen van die
gebruikt in de eerste helft, maar moet nog steeds voldoen aan de eisen van de regel
4.1 en het Uitrustingsreglement.

2.6. Afstand
2.6.1. Bij een vrije flick, corner flick of flick-in mag de beledigde speler (nu de aanvaller) "afstand" claimen als een verdedigende
speelfiguur te dicht bij de bal wordt geplaatst nadat alle positionele flicks zijn genomen . In dit geval worden alleen de verdedigende
speelfiguren op afstand geplaatst.
2.6.2. Ter gelegenheid van een penalty-flick of goal-flick zal de scheidsrechter op eigen initiatief de speelfiguren op de vereiste
afstand plaatsen.
2.6.3. Hieronder volgen de vereiste minimumafstanden, direct van bovenaf bekeken:
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Fase Minimale afstand:
- Flick-in: 40 mm tussen verdedigende speelfiguren en de bal
- Free-flick: 40 mm tussen verdedigende speelfiguren en de bal
- Corner-flick: 90 mm tussen verdedigende speelfiguren en de bal
- Strafschop: Alle speelfiguren behalve de strafschopnemer en de doelverdediger moeten worden gepositioneerd buiten het beschouwde
strafschopgebied en de halve cirkel.

- Goal-flick: De speelfiguren moeten worden geplaatst met een minimale afstand van 20 mm tussen elke verdedigende en aanvallende
speelfiguur. Alle speelfiguren behalve de doelverdediger en de doelverdediger moeten buiten het strafschopgebied worden geplaatst
waar de doelbeweging wordt genomen.

2.6.4. De scheidsrechter verplaatst de speelfiguren van de bal door de as van de positie van de speelfiguren naar de bal te volgen. De
speelfiguren mogen echter niet meer dan 1 mm buiten het speelgebied of in het doelgebied worden verplaatst of de doelgebiedlijn
raken. Zie regels 2.1.1 en 2.1.2.
Opmerking: scheidsrechters kunnen het speciaal ontworpen FISTF-meetinstrument gebruiken om de speelfiguren op de vereiste afstand te plaatsen. De
exacte afmetingen en het ontwerp van het FISTF-meetgereedschap zijn verkrijgbaar via de FISTF Sports Department.

2.6.5. Indien, voordat speelfiguren op afstand worden geplaatst, een aanvallende speelfiguur zich in buitenspelpositie bevond, moet de
scheidsrechter de speelfiguren zodanig verplaatsen dat de aanvallende speelfiguur in buitenspelpositie blijft.

Voorbeelden van afstand nemen terwijl een aanvallende speelfiguur buitenspel staat

Na

Voordat

Afstand nemen

Na

Voordat

Correct afstand nemen

2.6.6. Indien daarentegen een aanvallende speelfiguur niet in buitenspelpositie stond voordat speelfiguren op afstand werden geplaatst, moet de
scheidsrechter de speelfiguren zodanig verplaatsen dat de aanvallende speelfiguur niet in buitenspelpositie wordt geplaatst.

Voorbeelden van afstand nemen terwijl een aanvallende speelfiguur zich niet in buitenspelpositie bevindt

Na

Voordat

Afstand nemen
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Na

Voordat

Correct afstand nemen

2.7. Cijfers spelen op een paal of de lat
2.7.1. Palen en dwarsbalken van beide doelen worden beschouwd als neutrale objecten. Dientengevolge, wanneer een speelfiguur
een paal of de lat van een doel raakt, worden alle regels met betrekking tot plaatsing, beweging, balbezit enz. Toegepast zonder
rekening te houden met het feit dat de speelfiguur terugkaatste tegen een paal of de dwarsbalk.
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Regel 3: Duur van het spel
3.1. Wedstrijdtijd
3.1.1. Een wedstrijd bestaat uit twee periodes van elk een kwartier. De rustperiode is 3-5 minuten. De scheidsrechter is de enige
wedstrijdtimer en houdt zijn eigen horloge bij.
3.1.2. De spelers kunnen hun individuele tijdapparaat gebruiken. Het tijdapparaat van elke speler mag de wedstrijd niet hinderen of verstoren door geluid of
positie. De scheidsrechter zal geen belang hechten aan het tijdsapparaat van een speler en heeft het recht om de speler (s) te vragen het te verwijderen als hij
denkt dat het het spel zou kunnen verstoren.

3.2. Toegevoegde tijd

3.2.1. In het geval van vervanging of reparatie van een speelfiguur of keeper, een vertraagde onderbreking van de wedstrijd, tijdverspilling door een
van beide spelers of in het geval van een opzettelijke inbreuk (vrije slag, terug of obstructie) door een van beide spelers aan het einde van een
periode van de wedstrijd (ongeveer de laatste 30 seconden), zal de scheidsrechter verloren tijd toevoegen aan het einde van de betreffende
periode. Zie regel 10.8.
3.2.2. Aan het einde van de normale tijd kondigt de scheidsrechter aan hoelang de extra tijd zal duren. Daarbij kan het voorkomen dat de extra tijd
wordt verlengd op basis van voorvallen tijdens de extra tijd. Elke nieuwe tijdverlenging begint wanneer de scheidsrechter verklaart de wedstrijd voort te
zetten door te zeggen: "spelen!", Daarom wordt de tijd die nodig is voor het herpositioneren van de betreffende bal en / of het spelen van figuren en
voor het nemen van positionele flicks niet in aanmerking genomen.

Opmerking: Alleen de scheidsrechter beslist hoeveel de extra tijd zal zijn.
3.2.3. De scheidsrechter voegt aan het einde van een periode tijd toe om een strafbal te laten nemen. Zie regel 12.

3.3. Plotselinge dood / schietpartij

3.3.1. Individuele competitie
3.3.1.1. Als bij knock-outcompetities de score van een wedstrijd wordt getrokken aan het einde van de fulltime wedstrijd, wordt een periode van tien minuten
gespeeld met een plotselinge dood. Het plotselinge overlijden begint onmiddellijk na een volledige tijd met een uithaal. Zie regel 4. De wedstrijd eindigt wanneer
één speler heeft gescoord.
3.3.1.2. Indien de wedstrijd na een plotselinge dood nog steeds gelijk is, zal er onmiddellijk een shoot-out plaatsvinden. Zie regel

17.

3.3.2. Teamcompetitie
3.3.2.1. Als een knock-outwedstrijd tussen twee teams wordt gespeeld aan het einde van de volledige tijd, beslist het gecumuleerde doelsaldo van
alle vier de wedstrijden over de winnaar. Als de score en het gecumuleerde doelsaldo gelijk zijn, wordt op alle vier de tafels een periode van tien
minuten plotseling overlijden gespeeld. Het plotselinge overlijden begint onmiddellijk na een volledige tijd met een uithaal. Zie regel 4. De wedstrijd
eindigt wanneer een van de spelers aan de vier verschillende tafels heeft gescoord.

Opmerking: Als twee spelers van tegengestelde teams bijna gelijktijdig aan verschillende tafels scoren en de scheidsrechters niet kunnen beslissen wie als eerste
heeft gescoord, moet het spel worden voortgezet.

3.3.2.2. Indien de wedstrijd na een plotselinge dood nog steeds remise is, zal er onmiddellijk een shoot-out plaatsvinden. Zie regel 17.
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Regel 4: Wegvliegen

4.1. Definitie
4.1.1. Voorafgaand aan het begin van de wedstrijd of extra tijd, moet de scheidsrechter een speler kiezen om te callen en een munt op te werpen, en de
winnaar heeft de keuze uit een flick-off of eindigt. Voor de tweede helft wisselen de spelers van speelhelft en wordt de flick-off genomen door de speler
die het spel niet is begonnen.

4.1.2. Als twee spelers identieke of vergelijkbaar gekleurde of geverfde bases ontmoeten, wordt een munt door de scheidsrechter gegooid en
de speler die de call verliest, wisselt zijn speelfiguren om. De aangewezen speler mag niet meer dan 2 minuten gebruiken om zijn
speelfiguren uit te wisselen. In het geval van een vervanging in een teamcompetitie, als een inkomende speler identieke of soortgelijke
gekleurde of geverfde bases heeft met een tegenstander die doorgaat vanaf de eerste helft, dan is de vervanger verplicht zijn speelfiguren te
ruilen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Wangedrag!"

Straf: Zie regel 10.1. Er mag natuurlijk geen gratis flick worden toegekend.
4.2. Procedure voor het nemen van een afslag

4.2.1. De speelfiguren van elke speler moeten volledig in hun eigen helft van het speelgebied worden geplaatst, waarbij de
verdediger geen speelfiguur binnen de middencirkel of de middencirkellijn raakt.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale positie!"

Straf: De scheidsrechter corrigeert onmiddellijk elke overtredende positie van een speelfiguur.
Voorbeeld van een correcte positie van de speelfiguren voor het uitvallen

4.2.2. De aanvaller moet eerst zijn speelfiguren plaatsen, maar niet de speelfiguur die de flick-off neemt. Nadat de aanvaller het
plaatsen van zijn speelfiguren heeft voltooid, mag hij hun posities niet meer wijzigen en moet de verdediger zijn speelfiguren
plaatsen zoals vereist.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Wijziging van rechts afslaan"

Straf: Het recht voor het nemen van de flick-off verandert in de tegenstander.

4.2.3. De bal wordt op de middenstip geplaatst en, op het sein van de scheidsrechter om te spelen, wordt hij door de aangewezen
speelfiguur volledig naar voren gestuwd in de andere helft.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegaal vegen - opnieuw afspelen / wijziging van rechts uitdraaien"

Straf:
een. De flick-off wordt hernomen.
b. Het recht voor het nemen van de flick-off verandert naar de tegenstander, als de bal na het hernemen van de flick-off nog steeds niet naar voren
is geduwd door de middellijn te overschrijden.
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Voorbeelden van een afslag

Na

Voordat

Ten onrechte een tik

Na
Op de juiste manier een flick-off voor

4.2.4. De spelende figuur die de flick-off neemt, mag de bal niet spelen of proberen te spelen (zie regel 5.2.3) totdat:
een. Een andere aanvallende speelfiguur of de doelverdediger van de aanvaller is gespeeld / geraakt door de bal; of

b. Het balbezit is veranderd; of
c. De aanvaller krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick of penalty-flick; of
d. Een speelfiguur met blokbewegingen heeft de bal aangeraakt en de aanvaller vraagt om verder te spelen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de overtredende speler illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.

b. Free-flick vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het penaltygebied. Zie regel
11.1.
4.2.5. Na het scoren van een doelpunt wordt het spel voortgezet met een flick-off van de speler die het doelpunt tegenhoudt. Er mogen niet meer dan 10
seconden aan de spelers worden gegeven om de speelfiguren te positioneren voor flick-off.

4.2.5 D. De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 15 seconden.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Tijdverspilling - Wijziging van rechts afslaan"

Straf:
een. Als de speler die een doelpunt tegen heeft gegeven deze regel overtreedt, beslist de scheidsrechter over een onmiddellijke wijziging van
de flick-off rechts.
b. Als de speler die een doelpunt heeft gemaakt deze regel overtreedt, zie regel 10.

4.3. Bal in of uit het spel
4.3.1. De bal blijft te allen tijde in het spel na de flick-off, tenzij de scheidsrechter het spel onderbreekt.
4.3.2. De scheidsrechter onderbreekt het spel wanneer de bal een doel- of zijlijn volledig heeft gepasseerd.
Opmerkingen:

1. Als de bal een doel- of zijlijn volledig passeert nadat een overtreding is begaan en de beledigde speler vraagt om verder te
spelen, dan wordt een flick-in / corner-flick / goal-flick toegekend aan de beledigde speler, ongeacht de voorwaarden die
bestonden voordat de bal uit het spel ging.
2. Als de bal in het doel van de beledigde speler terechtkomt nadat een overtreding is begaan en hij vraagt om een "play-on", dan wordt een
doelbeweging toegekend
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3. Als de bal in het doel van de overtreder belandt nadat een overtreding is begaan en de beledigde speler om een "play-on" verzoekt,
wordt een doelpunt toegekend aan de beledigde speler, op voorwaarde dat aan alle voorwaarden voor correct scoren is voldaan , zie
regels 7.1 en 7.3. Als niet aan de scorevoorwaarden is voldaan, wordt in plaats daarvan een hoekschop toegekend aan de beledigde
speler.
4.3.3. De scheidsrechter onderbreekt het spel wanneer een overtreding is begaan en de beledigde speler niet verzoekt verder te spelen.
Onmiddellijk nadat de bal stilstaat, moet de beledigde speler de scheidsrechter informeren of hij van plan is verder te spelen door "play
on" te vermelden of hij aanvaardt de toegekende sanctie. Echter, terwijl de bal beweegt, mag de aanvaller doorgaan met spelen zonder
zijn bedoeling te vermelden. Door dit te doen geeft de aanvaller een "de facto" -verklaring van zijn voornemen om verder te spelen en
daarom kan hij niet vragen dat de sanctie aan hem wordt toegekend.

Opmerkingen:

1. Als de beledigde speler vraagt om verder te spelen, onderbreekt de scheidsrechter het spel niet en hoeft de aanvaller niet te
wachten tot de verdediger een niet-genomen blokbeweging neemt of een positie achter het doel neemt of de controle over zijn
doelman.
2. Indien twee of meer overtredingen bij één gelegenheid worden gepleegd en de beledigde speler niet verzoekt om verder te spelen,
staat het de beledigde speler ter beschikking om te kiezen welke van de opeenvolgende overtredingen hij aan hem wil toekennen.

4.3.4. De scheidsrechter onderbreekt ook het spel volgens de regels in de volgende situaties:
een. Regel 2.1: Plaatsen en verhogen van speelfiguren.

b. Regel 5.4: Beperkte tik.
c. Regel 8.3: Wissel van de doelverdediger.
d. Regel 9.2.2: Verwijdering van de reserve-doelverdediger.

e. Regel 10: Overtreding en wangedrag.

f. Regel 8.2.1: Correctie van de positie van de keeper.
g. Regel 7.1.2 D: Schietbare bal tegen gehandicapte verdediger.
4.3.5. De scheidsrechter onderbreekt het spel aan het einde van de duur van een periode zoals gedefinieerd in regel 3.
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Regel 5: Aanvallen
5.1 Aanvaller
5.1.1. De speler die in balbezit is, wordt beschouwd als de aanvaller.
5.1.2. Het bezit van de bal blijft bij de aanvaller, tenzij:
een. De aangevallen aanvallende speelfiguur heeft de bal gemist; of

b. De bal raakt een stilstaand verdedigend speelfiguur of de keeper van de verdediger. Een stilstaand liggend speelfiguur mag
de bal niet in bezit krijgen, het wordt beschouwd als een neutraal object; of
c. De verdediger krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick, flick-off of penalty-flick.
Te ondernemen actie:

Uitdrukking van de scheidsrechter: De scheidsrechter moet elke verandering van balbezit onmiddellijk aangeven door te zeggen: "verandering!"

5.1.3. Op het moment dat een van de gebeurtenissen beschreven in 5.1.2 plaatsvindt, wordt de verdediger de aanvaller en wordt de
aanvaller de verdediger.
5.1.3 D. In het geval dat de in 5.1.2 beschreven gebeurtenis plaatsvindt wanneer de bal volledig binnen het schietgebied is van een gehandicapte
speler die de verdediger wordt, moet de scheidsrechter de verdediger wel toestaan om achter het doel te gaan staan en te nemen controle van
zijn keeper.

Opmerking: De speler die de aanvaller wordt na de "wijziging" hoeft niet te wachten tot de verdediger een positie achter het doel neemt
of de controle over zijn doelman overneemt.
Opmerking D: De speler die de aanvaller wordt na de "wijziging" moet wachten tot de gehandicapte verdediger een positie achter het doel
neemt en de controle over zijn doelman overneemt in gevallen die worden beschreven in regels 5.1.3 D en 7.1.2 D.

5.1.3.1. Als na een van de gebeurtenissen beschreven in 5.1.2 het balbezit is veranderd en een bewegend speelfiguur van de
speler die de aanvaller was voordat de "verandering" de bal raakt of een stilstaand speelfiguur van een van beide spelers, dan is de
aanraking wordt beschouwd als een onjuiste block-flick, zelfs als de speelfiguur was geslagen voor de 'verandering' van balbezit.
Dientengevolge worden straffen voorzien in regel 6.2.4 dienovereenkomstig toegepast tegen de speler die de aanvaller was vóór de
"wijziging".
Voorbeeld van de situatie

1. Speler A (aanvaller) tikt zijn speelfiguur A1 en speelt de bal.
2. Terwijl de bal beweegt, tikt de aanvaller met zijn speelfiguur A2.
3. Voordat A2 de bal raakt, wordt de bal aangeraakt door de keeper van speler B (verdediger).

4. Na het aanraken van de keeper (verandering van balbezit), raakt A2 de bal.

1

2

3

4

Een vrije trap wordt toegekend aan speler B, omdat speler A niet in het bezit was van de bal op het moment dat zijn speelfiguur A2
de bewegende bal raakte (regel 6.2.4 (iii)).
5.1.3.2. Deze regel is echter niet van toepassing op de speelfiguur die de bal als laatste speelde voor de “verandering”, op voorwaarde dat deze
speelfiguur niet opnieuw werd geslagen nadat hij de bal had geraakt, zie regel 5.3.3.
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Voorbeelden van de situatie
1 st voorbeeld

1. Speler A (aanvaller) tikt zijn speelfiguur A1 en speelt de bal.
2. De bal raakt speler B (verdediger) stationair spelend figuur B1.
3. Na aanraking (bezitswisseling) raakt beweging A1 de bal opnieuw.

1

2

3

Speler A herwint de bal.
2 nd voorbeeld

1. Speler A (aanvaller) tikt zijn speelfiguur A1 en speelt de bal.
2. Terwijl de bal beweegt, tikt de aanvaller nogmaals op zijn speelfiguur A1.
3. Voordat A1 de bal raakt, wordt de bal aangeraakt door de keeper van speler B (verdediger).

4. Na het aanraken van de doelverdediger (balbezit) raakt de beweging A1 de bal.

1

2

3

4

Een vrije trap wordt toegekend aan speler B, omdat speler A zijn speelfiguur A1 opnieuw heeft geraakt nadat deze de bal heeft geraakt en hij
niet in het bezit was van de bal op het moment dat A1 de bewegende bal raakte (regel

6.2.4 (iii)).
5.1.3.3. Als na een van de gebeurtenissen beschreven in 5.1.2 het balbezit is veranderd en een speelfiguur van de speler die de
aanvaller was vóór de "verandering" wordt geraakt door een bewegende speelfiguur van de speler die de verdediger was vóór de
"Verandering", dan wordt de aanraking beschouwd als een onjuiste blokbeweging door de speler die de verdediger was vóór de
"verandering".
Wanneer de overtreding plaatsvindt: uitdrukking van de scheidsrechter: "Terug veranderen!" voor de speler die de aanvaller was vóór de
"wijziging"

Straf: Als de rug wordt geclaimd, moet de scheidsrechter de overtredende speelfiguur verplaatsen naar zijn vorige positie. Vervolgens
plaatst de scheidsrechter de beledigde speelfiguur waar de overtreding plaatsvond en geeft hij het signaal voor de wedstrijd om verder te
gaan met de vermelding: "spelen!" Het balbezit verandert echter in de verdediger, of hij nu wordt teruggevraagd of niet.

Voorbeeld van de situatie

1. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A1. Speler B (verdediger) maakt een block-flick met zijn speelfiguur
B1.
2. De aanvaller schiet met zijn speelfiguur A1 en probeert de stilstaande bal opnieuw aan te raken.

3. A1 mist de bal (verandering van balbezit) en zet zijn run voort.
4. Bewegende speelfiguur B1 raakt de bewegende speelfiguur A1.

1

2

3

4

Back wordt toegekend aan speler A, balbezit verandert naar speler B.
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5.2 Aanvallen
5.2.1. De aanvaller mag een bewegende of stilstaande bal spelen, maar mag de bal niet spelen of proberen te spelen met dezelfde
aanvallende speelfiguur dan drie opeenvolgende tijden tot:

een. De bal is gespeeld door een andere aanvallende speelfiguur of de keeper van de aanvaller; of

b. Een andere aanvallende speelfiguur is door de bal aangeraakt; of
c. Het balbezit is veranderd; of
d. De bal is de doel- of zijlijnen volledig gepasseerd.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.

Opmerking: De aanvaller moet zelf de "gebruikte" flicks van zijn speelfiguur tellen. De scheidsrechter, hoewel hij ook de verplichting
heeft om de "gebruikte" flicks van een speelfiguur te tellen, mag de spelers niet het aantal verbruikte of resterende flicks van een
speelfiguur aankondigen, zelfs niet als een speler hem vraagt om doen.
5.2.2. Als de gespeelde aanvallende speelfiguur de bal echter naar een verdedigende speelfiguur schiet en van daaruit terugkaatst
naar de gespeelde aanvallende speelfiguur, wordt niet voldaan aan de vereiste van bezitswisseling om drie opeenvolgende
flick-kansen te herwinnen. Integendeel, als de bal terugkaatst naar de gespeelde aanvallende speelfiguur van de doelverdediger
van de verdediger, dan is aan het vereiste van balbezit voldaan en wordt het recht van de aanvallende speelfiguur op drie
tikmogelijkheden vernieuwd.

Opmerking: Een doelpunt dat wordt gemaakt nadat een situatie als een van de bovenstaande situaties zich heeft voorgedaan, wordt alleen toegekend als de bal
oorspronkelijk volledig vanuit het schietgebied van de verdediger is geschoten. Anders wordt in plaats daarvan een doelpunt toegekend aan de verdediger.

Voorbeeld van een goede score

1. Speler A (aanvaller) schiet de bal binnen het schietgebied met zijn speelfiguur A1.
2. De bal raakt speler B (verdediger) stationair spelend figuur B1 terwijl A1 nog in beweging is.
3. De bal kaatst terug naar A1 en eindigt in het doel van de verdediger.

1

2

3

Er wordt een doelpunt toegekend aan speler A.

Voorbeeld van een verkeerde score

1. Speler A (aanvaller) speelt de bal die zich buiten het schietgebied bevindt met zijn speelfiguur A1.
2. De bal raakt speler B (verdediger) stationair spelend figuur B1 terwijl A1 nog in beweging is.
3. De bal kaatst terug naar A1.
4. De bal belandt in het doel van de verdediger.

1

2

3

4

Er wordt een doelbeweging toegekend aan speler B.

5.2.3. Elke tik van een aanvallende speelfiguur, behalve tikbewegingen en positionele tikbewegingen, wordt verondersteld een poging te zijn om de bal te
spelen.
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5.2.4. Een poging van een speelfiguur om de bal te spelen die mislukte omdat deze werd onderschept door een onjuiste blokbeweging (terug of
vrije slag, zie regel 6.2.4) draagt niet bij aan de "gebruikte" klappen van de aanvallende speelfiguur als de aanvaller besluit om verder te spelen.

Voorbeeld van de situatie

1. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A1. Speler B (verdediger) maakt een block-flick met zijn speelfiguur
B1.
2. De aanvaller tikt A1 een tweede keer en probeert de bal opnieuw te raken.
3. Bewegende speelfiguur B1 raakt de bewegende speelfiguur A1 die de bal mist.
4. De aanvaller besluit verder te spelen.

1

2

3

4

De aanvaller mag de bal nog twee keer spelen met het spelen van figuur A1.

5.3. Overtreding van de aanvaller
5.3.1. Een aanvallende speelfiguur die naar de bal wordt geslagen, mag geen stilstaande speelfiguur of keeper of het lichaam van de
verdediger raken voordat hij de bal raakt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Foul play - Free-flick / Penalty-flick"

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvallende speelfiguur een speelfiguur, keeper of het lichaam van de verdediger heeft vervuild,
voordat hij de bal raakt. Zie regel 11.

b. Strafschop als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 12.
5.3.2. Als de verdediger echter opzettelijk zijn lichaam heeft gepositioneerd, of opzettelijk zijn hand op het speelbord heeft gehouden, in de weg
van de door de aanvaller geflitste speelfiguur, met de bedoeling te voorkomen dat de aanvaller de bal speelt of de route van de aanvallende
speelfiguur te veranderen nadat de bal is geraakt, wordt een vrije trap toegekend aan de aanvaller.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Finger Foul - Free-flick"

Straf:
een. Free-flick vanaf waar het lichaam van de verdediger werd aangeraakt door de speelfiguur van de aanvaller. Zie regel

11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafgebied van de verdediger. Zie regel 11.1.3.

5.3.3. Na de bal te hebben aangeraakt, mag de aanvallende speelfiguur een andere aanvallende speelfiguur, een keeper of het lichaam van
de verdediger aanraken voordat hij tot rust komt. Het is echter mogelijk dat de tik van de aanvaller niet (direct of indirect) de verplaatsing
veroorzaakt van twee of meer verdedigende speelfiguren die volledig in de helft van de verdediger staan.

Opmerking: De term "indirect" betekent dat de verdedigende speelfiguren niet direct worden geraakt door de geflakte aanvallende speelfiguur,
maar door een andere getroffen aanvallende of verdedigende speelfiguur (NIET door de bal).

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Smashing - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf waar een tweede verdedigende speelfiguur werd aangeraakt. Zie regel 11.
Opmerking: Niettegenstaande de bovenstaande beperking, kan een flick van een aanvaller die a) duidelijk een schot op het doel is of een poging om een flick-in,
een corner-flick of een goal-flick te forceren of b) wordt genomen terwijl de bal beweegt, worden genomen veroorzaken de verplaatsing van een willekeurig aantal
verdedigende speelfiguren zonder gestraft te worden.

5.3.3.1. Als een aanvallende speelfiguur één keer de bal raakt en deze meer dan eens raakt, houdt (of herwint) deze speelfiguur de bal.
Dergelijke opeenvolgende aanrakingen van de bal tellen niet mee als nieuwe pogingen tot flick, en daarom dragen ze niet bij aan de
"gebruikte" flicks van de aanvallende speler.
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Voorbeeld van de situatie

1. Speler A (aanvaller) speelt de bal voor het eerst met zijn speelfiguur A1.
2. De bal raakt speler B (verdediger) stationair spelend figuur B1 terwijl A1 nog in beweging is.
3. De bal kaatst terug naar A1.

2

1

3

De aanvaller mag de bal nog twee keer spelen met het spelen van figuur A1.
5.3.4. Een aanvallende speelfiguur die de bal heeft gemist, mag geen stilstaande speelfiguur of keeper of het lichaam van de verdediger
raken voordat deze tot stilstand komt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: " Terug veranderen!"

Straf: Als de beledigde speler terug claimt, moet de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren en / of de bal verplaatsen naar
hun vorige posities. Vervolgens geeft de scheidsrechter het sein om verder te gaan met de vermelding: "play!". Het balbezit
verandert in de verdediger, of hij nu wordt teruggevraagd of niet.

5.3.5. Als de stilstaande bal tegelijkertijd een aanvallende speelfiguur en een of meer andere speelfiguren van een van beide
spelers raakt, blijft het bezit bij de aanvaller. Bij de volgende aanvalslag moet de bal echter uit deze positie worden gespeeld, zodat
niet meer dan één speelfiguur de bal raakt wanneer deze de volgende keer stilstaat.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Geblokkeerde bal - vrije beweging'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de stationaire bal illegaal is geblokkeerd. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de stilstaande bal illegaal is geblokkeerd in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel
11.1.3.

Voorbeelden van het spelen van de bal weg van meer dan één speelfiguur

Na
De bal op de juiste manier wegspelen

Na
De bal verkeerd spelen - Free-flick Before
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Opmerking: Deze regel moet worden toegepast om te voorkomen dat de bal naar voren 'scrimmeert'. Als de bal echter wordt gespeeld
vanuit een positie waar meer dan één speelfiguur de bal tegelijkertijd aanraakte en de aanvaller duidelijk van plan was om "scrimmaging" te
voorkomen met zijn volgende tik, en de bal per ongeluk weer tot stilstand komt door meer dan één speelfiguur tegelijkertijd, mag de
scheidsrechter niet beslissen over "geblokkeerde bal".

5.4. Beperkte tik
5.4.1. Als de aanvaller, wanneer hij probeert een speelfiguur naar de bal te tikken, een deel van zijn lichaam achter de doellijn van de verdediger moet
plaatsen op een manier die vereist dat de verdediger zich buiten het bereik van de doelverdediger beweegt of op welke manier dan ook hindert de
gezichtslijn of het keepen van de verdediger, moet de scheidsrechter de aanvaller zijn slag laten maken en de verdediger vervolgens de tijd geven om
zijn blokbeweging te maken.

Te volgen procedure:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Beperkte tik!" Actie van de scheidsrechter: De scheidsrechter laat de aanvaller zijn flick maken en onderbreekt het spel door
"block-flick" te zeggen om de verdediger de tijd te geven zijn verdedigende flick te maken. Vervolgens verklaart de scheidsrechter dat de wedstrijd wordt
voortgezet door te zeggen: "spelen!"

Opmerking: Het moet duidelijk zijn dat het concept van beperkte tik niet mag worden uitgebreid tot andere situaties waarin de aanvaller de
gezichtslijn of het keepen van de verdediger niet belemmert. Er mag nooit een beperkte tik worden gegeven wanneer de aanvaller zich
niet fysiek achter de doellijn van de verdediger bevindt, of wanneer de aanvaller de zichtlijn of het keepen van de verdediger niet
daadwerkelijk belemmert (zelfs als de aanvaller achter het doel van de verdediger staat) -lijn) of wanneer de vrije doelman van de
verdediger in het spel is.

Voorbeelden van situaties waarin een beperkte tik moet worden toegepast

Speler achter de doellijn belemmert het keepen

Hand achter de doellijn die het keepen belemmert

Voorbeelden van situaties waarin een beperkte tik niet mag worden toegepast

Speler achter doellijn belemmert het keepen niet

Speler niet achter de doellijn

5.4.2. Na een beperkte tik moet de aanvaller de verdediger toestaan zijn blokflick te nemen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegaal flick - Free-flick" Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Free-flick vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het penaltygebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
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Regel 6: Verdedigen
6.1. Verdediger
6.1.1. De speler die niet in balbezit is, wordt beschouwd als de verdediger.
6.1.2. De verdediger krijgt balbezit wanneer:
een. De aangevallen aanvallende speelfiguur heeft de bal gemist; of

b. De bal raakt een stilstaand verdedigend speelfiguur of de keeper van de verdediger. Een stilstaand liggend speelfiguur mag
de bal niet in bezit krijgen, het wordt beschouwd als een neutraal object; of
c. De verdediger krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick, flick-off of penalty-flick.
Te ondernemen actie:

Uitdrukking van de scheidsrechter: De scheidsrechter moet elke verandering van balbezit onmiddellijk aangeven door te zeggen: "verandering!"

6.1.3. Op het moment dat een van de gebeurtenissen beschreven in 6.1.2 plaatsvindt, wordt de verdediger de aanvaller en wordt de
aanvaller de verdediger.

6.1.3.1. Als na een van de in 6.1.2 beschreven gebeurtenissen het balbezit is veranderd en een speelfiguur van de speler die de
verdediger was voordat de 'verandering' de bal raakt, wordt de aanraking beschouwd als een geldige aanvallende slag, zelfs als de
speelfiguur werd geflipt vóór de 'verandering' van balbezit.
Voorbeeld van de situatie

1. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A1. Speler B (verdediger) maakt een block-flick met zijn speelfiguur
B1.
2. De bal raakt het stationaire spelertje B2 van de verdediger.
3. Na de aanraking (verandering van balbezit) raakt B1 de bal.

1
1

2

3

Speler B wordt geacht de bal normaal te hebben gespeeld en heeft nog twee flicks op de bal met het spelen van figuur B1.

6.2. Verdedigen - Block-flick
6.2.1. Na elke aanraking van de bal door een aangevallen aanvallende speelfiguur of de aanvallende doelman, mag de verdediger een
speelfiguur vegen voor defensieve doeleinden - blokbeweging. De verdediger mag zijn block-flick niet nemen voordat de aanvaller de bal heeft
aangeraakt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal vegen - Free-flick / Back'

Straf:
een. Terug als noch de bal, noch een speelfiguur van een van beide spelers werd aangeraakt door de illegaal getikte speelfiguur. Als de rug
wordt geclaimd, moet de scheidsrechter de illegaal getikte speelfiguur verplaatsen naar zijn vorige positie. Vervolgens geeft de scheidsrechter
het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

b. Free-flick vanaf de plek waar de verdediger illegaal heeft geflikt als de illegaal getikte speelfiguur de bal of een speelfiguur van een
van beide spelers heeft aangeraakt. Zie regel 11.

c. Free-flick vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de verdediger en de illegaal getikte
speelfiguur de bal of een speelfiguur van een van beide spelers heeft aangeraakt. Zie regel 11.1.3.

Opmerking: Er wordt van uitgegaan dat er een blokbeweging wordt gemaakt als, terwijl de verdediger zijn vinger achter een van zijn speelfiguren houdt
zonder het spel van de aanvaller te belemmeren, een bewegend aanvallend speelfiguur een verdedigende speelfiguur op de hand van de verdediger duwt
nadat de bal is gespeeld .

Pagina 28 van 68

© 2016 - FISTF Alle rechten voorbehouden

Federatie van internationale sporttafelvoetbal (FISTF)

Sportregels tafelvoetbal v.5.2.1

6.2.2. Een block-flick genomen door de verdediger nadat de aanvaller de bal heeft gemist, wordt beschouwd als een aanvallende flick.

6.2.3. De aanvaller hoeft niet te wachten tot de verdediger een block-flick maakt. In de volgende situaties moet de scheidsrechter de
verdediger echter de tijd geven om zijn block-flick te nemen en te wachten tot het verdedigende spelertje niet meer beweegt en de
verdediger klaar is om te spelen, voordat hij verklaart de wedstrijd voort te zetten door te zeggen: ! ”.

Opmerking: Niettegenstaande het bovenstaande moet de scheidsrechter in alle situaties - zelfs in de volgende situaties - "spel!" als de verdediger
vertraging oploopt om zijn block-flick meer dan de vereiste 5 seconden te maken. Zie regel
10.8.3. In dit geval gaat de niet-genomen blokbeweging verloren.

Opmerking D: De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 10 seconden. Zie regel 10.8.3 D.

6.2.3.1. Regel 2.1: Plaatsen en verhogen van speelfiguren: Als de scheidsrechter het spel onderbreekt en speelfiguren plaatst volgens de
regels (wanneer de bal stilstaat), moet hij de verdediger de tijd geven om een ongebruikte blokbeweging te maken.

6.2.3.2. Regel 5.4: Beperkte tik: Als de aanvaller, wanneer hij probeert een speelfiguur naar de bal te tikken, een deel van zijn lichaam achter de
doellijn van de verdediger moet plaatsen op een manier die vereist dat de verdediger zich buiten het bereik van de verdediger beweegt
doelverdediger of belemmert op welke manier dan ook de gezichtslijn of het keepen van de verdediger, moet de scheidsrechter de aanvaller toestaan
zijn flick te maken en vervolgens de verdediger de tijd geven om zijn block-flick te nemen.

6.2.3.3. Regel 8.3: Vervanging van de doelverdediger: Een gebroken of beschadigde doelverdediger mag op elk moment tijdens de wedstrijd worden
vervangen, op voorwaarde dat de bal stilstaat. Nadat de speler zijn voornemen om de gebroken doelverdediger te vervangen heeft aangekondigd,
onderbreekt de scheidsrechter het spel en moet hij controleren of de vervangende doelverdediger aan de gedefinieerde regels voldoet, waarna de
verdediger een ongebruikte blokbeweging kan maken.

6.2.3.4. Regel 9.2.2: Verwijdering van de reserve-doelverdediger: De scheidsrechter onderbreekt het spel en staat de verdediger toe om zijn
doelverdediger opnieuw te installeren zodra de aanvaller de vijf aanvallende flicks zoals voorzien in Regel 9.2.1.e heeft voltooid, op voorwaarde dat
de bal is stationair. Nadat de reserve-doelverdediger uit het speelveld is verwijderd, staat de scheidsrechter de verdediger toe om een ongebruikte
blokbeweging te nemen.
6.2.3.5. Regel 13.4: Procedure voor het nemen van een tik-tik: Wanneer de scheidsrechter de aanvaller toestemming heeft gegeven om een tik-tik te
maken, moet hij de verdediger toestaan een niet-genomen blok-tik te nemen voordat de tik-tik wordt genomen. Nadat de aanvaller de tik-tik heeft genomen,
moet de scheidsrechter de verdediger nog een blok-tik laten maken.

6.2.3.6 D. Regel 7.1.2 D: Wanneer de bal beschietbaar wordt en de verdediger een gehandicapte speler is, is de
De scheidsrechter geeft de verdediger de tijd om achter het doel te gaan staan en de controle over zijn doelman over te nemen.

6.2.4. Een speelfiguur met blokbewegingen mag de bal of een speelfiguur van geen van beide spelers raken.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Incorrect block-flick - Function of the case"

Straf: een. De bal staat stil
(1) De verdedigende speelfiguur raakt een stilstaande speelfiguur: Terug (i). (2) De
verdedigende speelfiguur raakt de stilstaande bal: Terug (i).
(3) De verdedigende speelfiguur raakt een bewegende aanvallende speelfiguur aan: Obstructie - Terug (iv).

Straf: b. De bal beweegt
(1) De verdedigende speelfiguur raakt een stilstaande speelfiguur: geval (ii). (2) De verdedigende speelfiguur raakt
de bewegende bal: vrije trap (iii). (3) De verdedigende speelfiguur raakt een bewegende aanvallende speelfiguur
aan: Free-flick (iii).
(i) Als terug geclaimd wordt, moet de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren en / of de bal verplaatsen naar hun vorige posities. Vervolgens
geeft de scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!" (ii) Voor het overtreden van een stationaire
speelfiguur van een speler, mag een vrije trap (iii) alleen worden toegekend als een geschonden aanvallende speelfiguur geen bewegende bal kan
spelen of als de gameplay in het gebied bij de bal op de een of andere manier was getroffen als gevolg van de inbreuk. Anders wordt een
achterkant aangebracht zoals vermeld onder (i).

(iii) Free-flick vanaf waar de speelfiguur van de verdediger de overtreding heeft begaan. Free-flick vanaf de penaltystip, als de
overtreding is begaan in het strafschopgebied van de verdediger. Zie regel 11.1.3. (iv) Als terug geclaimd wordt, moet de
scheidsrechter het beledigende spelertje van de verdediger (en de uiteindelijk getroffen bal) verplaatsen naar zijn (hun) vorige
positie (s). De scheidsrechter plaatst de beledigde aanvallende speelfiguur waar de overtreding plaatsvond en geeft het signaal
voor het spel om verder te gaan door te zeggen: "speel!" Daardoor wint de aanvaller enige afstand en houdt hij het aantal
tikmogelijkheden bij de betreffende speelfiguur. Zie regel 5.2.3.1.
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Opmerking: Als de bewegende bal een stilstaand verdedigend speelfiguur raakt nadat de verdediger een verkeerde blokbeweging heeft
gemaakt (gevallen 6.2.4 (i, ii of iii)) en de aanvaller vraagt om verder te spelen, blijft het balbezit met de aanvaller.
6.2.4.1. Als de aanvaller vraagt om verder te spelen nadat de verdediger een overtreding heeft begaan, heeft de verdediger nooit recht op
een nieuwe block-flick.
Opmerking: De verdediger mag geen nieuwe blokbeweging maken, zelfs niet als de overtreding is begaan door een blokbeweging die overeenkomt met een
eerdere slag van de aanvaller.

Opmerking: De verdediger mag ook geen nieuwe blokbeweging maken als de aanvaller niet verzoekt om verder te spelen. Zie regel 6.2.7.d.

6.2.5. Een speelfiguur met blokbewegingen mag geen enkel deel van het lichaam van de aanvaller raken om de volgende tik van de aanvaller
te hinderen. In dit geval kan de aanvaller, als de gespeelde speelfiguur tot stilstand is gekomen, de volgende tik van de aanvaller belemmert,
om terug- of vrije flick vragen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Obstructie - Terug / Free-flick"

Straf:
een. Terug voor het aanraken van een deel van het lichaam van de aanvaller terwijl de bal stil stond. Als terug wordt gevraagd, moet de
scheidsrechter alle betrokken speelfiguren en / of de bal verplaatsen naar hun vorige posities en gaat de blokbeweging verloren. Vervolgens
geeft de scheidsrechter het signaal om verder te spelen door te zeggen: "spelen!".

b. Free-flick vanaf waar een deel van het lichaam van de aanvaller werd aangeraakt door een blok-flicked speelfiguur terwijl de bal
bewoog. Zie regel 11.

c. Free-flick vanaf de penaltystip als een deel van het lichaam van de aanvaller is aangeraakt in het strafschopgebied van de
verdediger door een block-flicked speelfiguur terwijl de bal bewoog. Zie regel
11.1.3.

Opmerking: zie regel 10.6.
6.2.5.1. Ongeacht of de aanvaller om een terugslag / vrije slag vraagt of verder speelt, hij mag alleen hetzelfde aanvallende speelfiguur
flick dat hij had gekozen voordat de overtreding plaatsvond en hij mag de kant van de tafel waaruit hij speelde niet veranderen.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal gedrag - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de gekozen aanvallende speelfiguur zich op het moment van de overtreding bevindt. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.

6.2.6. Als de aanvaller echter opzettelijk zijn lichaam heeft gepositioneerd of opzettelijk zijn hand op het speelbord heeft gehouden, waardoor hij op een of andere
manier een blokkering tegenhoudt, wordt een vrije slag toegekend aan de verdediger.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Finger Foul - Free-flick"

Straf:
een. Free-flick vanaf waar het lichaam van de aanvaller werd aangeraakt door de speelfiguur van de verdediger. Zie regel

11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.

6.2.7. Het recht om een blokbeweging te maken eindigt wanneer:

een. De aanvaller heeft de bal aangeraakt met de volgende aanvallende slag - geen opeenhoping van blokbewegingen; of

b. Het balbezit is veranderd in de verdediger; of
c. De bal is de doel- of zijlijnen volledig gepasseerd; of
d. Er is een vrije trap toegekend en de beledigde speler vraagt niet om verder te spelen.
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Regel 7: Een doelpunt maken

7.1. Correct scoren
7.1.1. Een doelpunt wordt gemaakt als de bal de doellijn tussen de doelpalen en onder de lat volledig is gepasseerd, op voorwaarde dat:

een. de bal werd volledig vanuit het andere schietgebied geschoten, ongeacht de beginpositie van de schietspeler; en
b. de speelfiguur die de bal schoot, werd voor het signaal geslagen om de periode te beëindigen of het spel was begonnen.

7.1.2. De scheidsrechter zal onmiddellijk melden of de bal de schietlijn volledig is gepasseerd en zich binnen het schietgebied
bevindt door te zeggen: "schietbaar!"
7.1.2 D. Wanneer de bal beschietbaar wordt en de verdediger een gehandicapte speler is, moet de scheidsrechter de verdediger de tijd geven om achter
het doel te gaan staan en de controle over zijn doelman over te nemen, voordat hij verklaart de wedstrijd voort te zetten door te zeggen: ! ”.

7.1.3. De scheidsrechter kondigt onmiddellijk een correct gescoord doel aan door te zeggen: "doel!"

7.1.4. Op voorwaarde dat aan alle voorwaarden voor correct scoren is voldaan (zie regels 7.1.1 en 7.3), als de bal die bestemd is om in het
doel van de verdediger te belanden, illegaal wordt gestopt door het niet-vastgemaakte doelnet of de doelverdediger van de verdediger terwijl
de reserve-doelman in het speelgebied (hetzij met opzet of per ongeluk), wordt een strafschop toegekend aan de aanvaller. Zie regel 12.

Opmerking: Alvorens een penalty toe te kennen, moet de scheidsrechter 100% zeker zijn dat de bal zeker het doel inging.
7.2. Onjuiste score
7.2.1. Een goal-flick wordt toegekend als een doelpunt niet volgens regel 7.1 wordt gescoord. Zie regel 15.
7.2.2. De doelverdediger mag proberen een schot niet volgens regel 7.1 te slaan of te stoppen zonder het risico te lopen een eigen doelpunt te scoren
door de bal af te buigen. In plaats daarvan wordt een doelpunt toegekend, indien de doelman een onregelmatig schot in zijn eigen doel of achter de
doellijn schiet. Zie regel 15.1.1.4.
7.3. Eigen doelpunt

7.3.1. Een speler mag overal op het veld een eigen doelpunt maken, ongeacht de positie van de speelfiguur en de bal.
7.3.2. De aanvaller mag echter niet rechtstreeks een eigen doelpunt scoren vanuit een vrije trap, hoekschop, flick-in, goal-flick of penalty-flick. In
plaats daarvan wordt een hoekschop toegekend aan de tegenstander.
7.3.3. Als de bal direct van een paal of de lat terugkaatst na een regelmatig schot op het doel van de tegenstander en de doellijn van de aanvaller
passeert, wordt een doelbeweging toegekend aan de aanvaller.
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Regel 8: Keepen
8.1 Manipulatie
8.1.1. De doelverdediger wordt onder een van de achterbalken van het doel geplaatst en steekt met zijn stang uit de achterkant van het doel.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf de penaltystip. Zie regel 11.1.3.
8.1.2. De doelverdediger mag niet snel heen en weer worden bewogen voordat de aanvallende speelfiguur de bal heeft geraakt.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Free-flick / Penalty-flick"

Straf:
een. Vrije trap vanaf de penaltystip voor de eerste overtreding van de keeper. Zie regel 11.

b. Strafschop voor elk van de volgende overtredingen van de doelverdediger of als de wet opzettelijk is overtreden. Zie regel
12.

8.1.3. Elke aanraking van de bal door de keeper wordt beschouwd als het spelen van de bal, zelfs wanneer de keeper een schot van
de aanvaller afwendt. De keeper wordt dus nooit beschouwd als een passief speelfiguur. Er wordt echter een doelbeweging toegekend
aan de speler van de doelverdediger als de doelman een onregelmatig schot in zijn eigen doel schiet (zie regel 7.2.2.), Of achter de
doellijn (zie regel 15.1.1.).
8.1.4. Bij elke ononderbroken aanraking van de bal door de doelverdediger, zelfs wanneer de doelverdediger gewoon een schot afweert, kan de
verdediger een blokbeweging maken. Zie regel 6.2.
Opmerkingen:

1. De speler die met zijn doelverdediger een schot redt, hoeft niet te wachten tot de verdediger zijn block-flick neemt terwijl de
bal in beweging is. Nadat de bal is gestopt en alleen als er speelfiguren moeten worden geplaatst, onderbreekt de
scheidsrechter het spel en volgt hij de procedure beschreven in
2.1.2.5.
2. De verdediger heeft geen recht op een blok-flick, als de bal na het schot wordt afgebogen door de doelverdediger van de verdediger en
vervolgens een aanvallende speelfiguur raakt. Zie regel 8.1.3.

8.1.5. De keeper mag de bal niet meer dan driemaal achter elkaar aanraken totdat:
een. De bal is gespeeld door een andere aanvallende speelfiguur; of
b. Een andere aanvallende speelfiguur is door de bal aangeraakt; of
c. Het balbezit is veranderd.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Free-flick"

Straf: Vrije slag vanaf de penaltystip van het strafschopgebied van de overtredende speler. Zie regel 11.1.3.
8.1.5.1. Elke aanraking van de bal door de doelverdediger (inclusief een save) of door de reserve-doelverdediger telt op tot de maximale drie
slagen die de doelverdediger mag nemen.
Voorbeelden:

1. Als de doelverdediger de bal al één keer heeft aangeraakt, mag de aanvaller zijn reservekeeper nog twee keer naar de bal
werpen.
2. Indien de doelverdediger de bal al driemaal achter elkaar heeft aangeraakt, mag de aanvaller zijn reservekeeper niet gebruiken,
tenzij hij de bal met een ander speelfiguur aanraakt.
3. Als de doelverdediger de bal meer dan één keer aanraakt tijdens het maken van een save, wordt een enkele aanraking geteld.

8.1.6. De keeperstang is een integraal onderdeel van de keeper en kan worden gebruikt om de bal te redden of te spelen.

8.2. Positionering
8.2.1. Voor, tijdens en na een doelpoging mag de doelverdediger in elke gewenste positie worden gehouden in een poging de bal te spelen of te
redden binnen het doelgebied. Geen enkel deel van de keeper mag voorbij de lijn van het doelgebied gaan of de lijn van het doelgebied raken.
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Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Free-flick / Penalty-flick"

Straf:
een. Onderbreking van de wedstrijd, als de scheidsrechter merkt dat een deel van de doelverdediger voorbij de lijn van het doelgebied gaat of de lijn
van het doelgebied raakt voordat een schot wordt genomen en terwijl de bal stilstaat. Deze onderbreking moet gepaard gaan met het verlies van een
niet-genomen blokbeweging. Nadat de verdediger de positie van zijn doelverdediger heeft gecorrigeerd, geeft de scheidsrechter het sein om verder
te spelen.

b. Free-flick vanaf de penaltystip de eerste keer dat de keeper een schot redt terwijl hij illegaal gepositioneerd is. Zie regel 11.
c. Strafschop voor elk van de volgende overtredingen van de doelverdediger of als de wet opzettelijk is overtreden. Zie regel
12.

Opmerking: De scheidsrechter mag in elk geval beslissen over illegale manipulatie, de doelman gaat voorbij de lijn van het doelgebied
of raakt de lijn van het doelgebied aan in een poging de bal te redden, zelfs als de doelman daarbij de schotbal niet raakt.
Voorbeeld van situaties waarin een keeper correct is gepositioneerd

Doelman in de lucht in het

Doelman raakt het veld binnen

doelgebied

het doelgebied

Voorbeelden van situaties waarin een keeper illegaal is gepositioneerd

De doelman is voorbij de doelgebiedlijn

Doelman raakt de lijn van het doelgebied

8.2.2. De doelverdediger mag geen stationaire speelfiguur aanraken die in het doelgebied is gepositioneerd of de doelgebiedlijn
aanraken. Zie regel 2.1.2.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Keeper-foul - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf de penaltystip. Zie regel 11.1.3.
8.2.3. De doelverdediger mag de aanvaller niet hinderen bij het proberen een aanvallende speelfiguur in of door het doelgebied te schieten.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Keeper-foul - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf de penaltystip. Zie regels 5.4, 11.
Voorbeeld van een keeper die een aanvallende speelfiguur in of door het doelgebied hindert

Doelman tussen bal en aanvallend
spelertje
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8.3. Vervanging
8.3.1. De doelverdediger mag tijdelijk worden vervangen door de reserve-doelverdediger. Zie regel 9.

8.3.2. Een gebroken of beschadigde keeper mag op elk moment tijdens de wedstrijd worden vervangen, op voorwaarde dat de bal
stilstaat. Als de doelverdediger niet beschadigd of gebroken is, mag hij alleen worden vervangen bij een doelbeweging, hoekschop,
flick-in, vrije trap, penalty of nadat een doelpunt is gemaakt.

Te volgen procedure:
Uitdrukking van de speler: "Vervanging!"
Actie van de scheidsrechter:

De scheidsrechter controleert of de vervangende doelverdediger voldoet aan de gedefinieerde regels en geeft vervolgens de verdediger de tijd om
een ongebruikte blokbeweging te maken. Vervolgens geeft de scheidsrechter het signaal om verder te spelen door te zeggen: "spelen!"

8.3.3. Tijdens de speeltijd mag een ononderbroken keeper slechts één keer tijdens een wedstrijd worden vervangen. Er is echter geen
limiet om kapotte keepers te vervangen.
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Regel 9: Reserve-keepen
9.1. Toepassing
9.1.1. Om in het spel te komen, moet de reserve-doelverdediger door de speler volledig binnen het doelgebied of achter de doellijn binnen de
verlenging van de doelgebiedlijnen worden geplaatst.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf de penaltystip. Zie regel 11.1.3.
Voorbeelden van een correcte reserve-doelmanpositionering

Extra doelman volledig
binnen het doelgebied

Extra doelman binnen de
uitbreiding van het doelgebied

Voorbeelden van onjuiste positionering van reserve-keepers

Extra doelman raakt de
doelgebied lijn

Extra doelman voorbij de verlenging
van de doelgebiedlijn

9.1.2. De reserve-doelman mag onder de volgende voorwaarden aan het spel deelnemen:

een. de reserve-doelverdediger is in balbezit; en
b. de doelverdediger is van het doel verwijderd en wordt door de betreffende speler in een van zijn handen gehouden (of op het
speelbord gezet, buiten het speelveld om het spel niet te hinderen); en
c. de verdediger heeft een niet-genomen blokbeweging gemaakt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf de penaltystip. Zie regel 11.1.3.
Opmerking: De overtreding wordt begaan op het moment dat de reserve-doelverdediger op het speelveld wordt geplaatst. Daarom heeft de
overtredende speler altijd het recht om zijn doelverdediger in de daaropvolgende actie te gebruiken, of hij nu de tijd had om zijn reservekeeper te
scoren of niet.
9.1.3. Als de reserve-doelverdediger niet in het spel is, moet hij te allen tijde buiten het speelgebied worden geplaatst om te voorkomen dat hij het spel hindert.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal nummer van speelfiguur - vrije beweging.'

Straf: Vrije slag vanaf de penaltystip van het strafschopgebied van de overtredende speler. Zie regel 11.
9.1.4. Wanneer de reserve-doelverdediger het speelgebied binnen het doelgebied is binnengekomen, wordt dit beschouwd als een
normale speelfiguur. Zie regel 1. Bij het betreden van het speelgebied mag de doelman echter geen regulier doelpunt maken of een
flick-in, een vrije flick, een flick-off, een corner-flick of een penalty-flick maken met zijn eerste flick .

9.2. De reserve-doelverdediger verwijderen
9.2.1. De reserve-doelverdediger mag op elk moment van het speelveld worden gehaald om de doelverdediger opnieuw te installeren, op voorwaarde
dat de bal stilstaat, de speler van de reserve-doelverdediger in balbezit is en de reserve-doelverdediger de bal ten minste eenmaal heeft gespeeld
nadat deze was binnengekomen het spel. Als de reserve-keeper
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speler heeft de bal verloren, de reserve-doelverdediger blijft in het spel en de doelverdediger mag alleen worden teruggeplaatst als:
een. De bal is opnieuw gewonnen door de speler van de reserve-doelman. Als de gespeelde aanvallende speelfiguur de bal
echter naar een verdedigende speelfiguur schiet en van daaruit terugkaatst naar een aanvallende speelfiguur, wordt niet
voldaan aan het vereiste van balbezit om de reserve-doelverdediger te verwijderen; of
b. De bal is de zijlijn of de doellijn overschreden; of
c. Een vrije flick of penalty wordt toegekend aan de speler van de vrije doelman; of

d. Een penalty-flick wordt toegekend aan de speler van de vrije doelman en de beledigde speler vraagt niet verder te spelen.

e. De aanvaller heeft de bal vijf keer gespeeld en de bal staat stil. De aanvaller mag het aantal van vijf aanvallende flicks
overschrijden en scoren in het lege doel terwijl de bal nog in beweging is nadat hij zijn vijfde flick heeft genomen.

Opmerking: De scheidsrechter staat de verdediger toe zijn keeper uitsluitend opnieuw te installeren in de gevallen beschreven in 9.2.1.

9.2.1.1. Als een vrije trap (zie regel 6.2.4) wordt gemaakt door de verdediger terwijl zijn vrije doelman zich nog in het speelgebied bevindt en de
aanvaller niet verzoekt om verder te spelen, wordt de laatste aanvallende slag niet toegevoegd aan de reeds genomen aanval tikt tegen het
lege doel. Verder wordt het maken van de free-flick ook niet opgeteld bij het aantal genomen aanvallende flicks. Dus, nadat de aanvaller de
vrije trap heeft genomen, heeft hij precies hetzelfde aantal resterende aanvallende slagen tegen het lege doel, zoals hij had voordat hij voor het
laatst voor de bal speelde.

9.2.1.2. De reserve-doelverdediger mag de bal niet opnieuw spelen als de bal volledig buiten zijn schietgebied is en de bal is
gespeeld door een andere aanvallende speelfiguur nadat de reserve-doelverdediger het speelveld was binnengegaan.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.

9.2.2. Wanneer de reserve-doelverdediger wordt verwijderd, moet de scheidsrechter de verdediger de tijd geven om een ongebruikte blokbeweging te maken.
Daarna kan de aanvaller doorgaan met aanvallen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de overtredende speler illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.

b. Vrije slag vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de overtredende speler. Zie regel
11.1.3.

9.2.3. Na het verwijderen mag de reserve-doelverdediger pas weer worden gebruikt als de bal is gespeeld door een andere
speelfiguur of doelverdediger.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf: Free-flick vanaf de penaltystip. Zie regel 11.1.3.
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Regel 10: Overtreding en wangedrag
10.1. Gele kaart
10.1.1. In geval van opzettelijke of voortdurende overtreding van de regels heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om de overtredende speler een waarschuwing te
geven: gele kaart.

10.2. Oranje kaart
10.2.1. Als een speler met een waarschuwing continu of opzettelijk de regels overtreedt, zal de scheidsrechter hem een oranje kaart geven.

10.2.2. De oranje kaart houdt in dat de scheidsrechter de reserve-keeper van de overtredende speler van het speelbord verwijdert.

10.3. rode kaart
10.3.1. In geval van ernstig wangedrag, zal de scheidsrechter de overtredende speler een rode kaart geven die de onmiddellijke diskwalificatie van
de wedstrijd impliceert door te verliezen met een minimum van 0-3. Als de score van de onderbroken wedstrijd hoger was, wordt de feitelijke score
behouden.
10.3.2. De gediskwalificeerde speler kan te maken krijgen met aanvullende disciplinaire sancties die zijn gedefinieerd door de hoofdscheidsrechter van de
competitie of FISTF.

10.4. Vingerfout
10.4.1. Een speler mag met geen enkel lichaamsdeel een stilstaand speelfiguur aanraken, behalve het speelfiguur dat moet worden
aangetikt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Vingerfout - vrije tik / strafschop / terug"

Straf: een. De overtredende speler is de aanvaller
(1) Free-flick vanaf waar de aanvaller een andere speelfiguur heeft aangeraakt. Zie regel 11. (2) Strafschop als de overtreding is begaan
in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 12. (3) Terug als de tik een positionele tik was of een tik tik. Indien terug geclaimd
wordt, zal de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren verplaatsen naar hun vorige posities. Vervolgens geeft de scheidsrechter het
signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

Straf: b. De overtredende speler is de verdediger
Terug. Indien terug geclaimd wordt, zal de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren verplaatsen naar hun vorige posities. Vervolgens geeft de
scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

10.4.2. Het geval dat een speler bewegende speelfiguren aanraakt, wordt gedekt door regels 5.3.2 en 6.2.6.

10.5. Handbal
10.5.1. Een speler mag de bal in het spel niet aanraken met enig deel van zijn lichaam.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Handbal - Free-flick / Penalty-flick"

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de bal is aangeraakt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding onbedoeld is begaan in het strafschopgebied van de overtredende
speler en de bal niet op het doel afkwam. Zie regel 11.1.3.
c. Strafschop indien de overtreding opzettelijk is gepleegd in het strafschopgebied van de overtredende speler of de bal
waarschijnlijk op het doel afkwam. Zie regel 12.
10.5.2. Als de aanvaller opzettelijk de bal op een deel van het lichaam van de verdediger op het speelveld schiet om een overtreding te forceren, wordt in
plaats daarvan een vrije slag toegekend aan de verdediger.

10.6. Obstructie
10.6.1. Een speler mag zijn tegenstander niet fysiek op of naast het speelveld belemmeren met enig deel van zijn lichaam om te voorkomen
dat een tik wordt genomen.
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Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Obstructie - vrije beweging"

Straf:
een. Vrije trap vanaf de positie van de bal op het moment van de overtreding. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de bal op het moment van de overtreding in het strafschopgebied van de overtredende speler
is geplaatst. Zie regel 11.1.3.
Voorbeelden van strafbare feiten:

1. De aanvaller voorkomt dat een block-flick wordt genomen door zijn hand op het speelveld te houden of te houden zonder daadwerkelijk een
speelfiguur te flicken.

2. De verdediger belemmert het zicht van de aanvaller op het gebied waar de speelfiguur of de bal wordt gespeeld.
3. De verdediger belemmert fysiek het spel van de aanvaller om zijn block-flick te maken.

1

2

3

10.6.2. Het geval dat een speler een flick hindert nadat de flick is genomen, wordt gedekt door regels 5.3.2 en

6.2.6.
10.7. Wangedrag
10.7.1. Gedurende de twee periodes van vijftien minuten, extra tijd, plotselinge dood en shoot-out mogen de spelers niet spreken of overdreven gebaren
maken. De spelers mogen geen commentaar geven op de wedstrijd, de beslissingen van de scheidsrechter bekritiseren of beïnvloeden of de tegenstander, de
scheidsrechter of de toeschouwers beïnvloeden.

10.7.2. De spelers zullen geen vragen stellen en zullen Volg strikt de beslissing van de scheidsrechter en de enige gelegenheden voor een speler om te
spreken tijdens een wedstrijd zijn:

10.7.2.1. De beledigde speler informeert de scheidsrechter over het spelen op: "play on", of het accepteren van de toegekende sanctie in geval
van overtredingen door de tegenstander.

10.7.2.2. De aanvaller kan om afstand vragen in overeenstemming met regel 2.6: "afstand!"

10.7.2.3. Beide spelers kunnen de scheidsrechter vragen om de bal en de genomineerde speelfiguur te verwijderen om een positionele flick te
maken voor een flick-in, corner-flick of free-flick. Zie regels 11.2.2, 14.2.3 en 16.2.3.
10.7.2.4. De aanvaller moet de scheidsrechter om toestemming vragen om een tik te nemen en aan te kondigen dat deze wordt genomen: 'buitenspel? - Kruis
aan!"

10.7.2.5. Beide spelers kunnen de vervanging / reparatie van een speelfiguur of de keeper aankondigen: “vervanging! / reparatie! "

10.7.2.6. Beide spelers verklaren zich gereed in het geval van een shoot-out tijdens het schieten of keepen: "klaar!" Zie regel 17.

10.7.2.7. Wederzijdse communicatie tussen de twee spelers om de scheidsrechter te overtreffen in een twijfelachtige situatie.

10.7.2.8. De aanvaller kan ervoor kiezen dat een speler geen positionele flicks maakt in het geval van een freeflick of een flick-in: "no
flicks!"
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Wangedrag - Free-flick'

Straf:
een. Vrije trap vanaf de positie van de bal op het moment van de overtreding. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de bal op het moment van de overtreding in het strafschopgebied van de overtredende speler
is geplaatst. Zie regel 11.1.3.

10.7.3. De speler mag niet mondeling communiceren met zijn coach of supporters. De coach van de speler mag zijn speler alleen met
gematigde stem en frequentie adviseren. In geval van ongepast gedrag door een coach, wordt de betreffende speler gestraft.
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10.8. Tijdverspillend
10.8.1. De spelers mogen niet meer tijd gebruiken om verder te spelen dan de scheidsrechter lijkt.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Tijdverspilling - Free-flick"

Straf:
een. Vrije trap vanaf de positie van de bal op het moment van de overtreding. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de bal op het moment van de overtreding in het strafschopgebied van de overtredende speler
is geplaatst. Zie regel 11.1.3.
10.8.2. Bij het schieten op doel mag de aanvaller zich voorbereiden op het schot, maar het mag niet meer dan 10 seconden duren om te schieten.

10.8.2 D. De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 15 seconden.

10.8.3. In afwijking van regel 10.8.2 mag het nemen van een tik die geen schot op het doel is, niet langer dan 5 seconden duren.

10.8.3 D. De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 10 seconden.

10.8.4. Tactische tijdverspilling door lang balbezit te houden, wordt niet bestraft, op voorwaarde dat de verdediger een eerlijke kans
krijgt om de bal weer in bezit te krijgen.
10.8.5. De scheidsrechter noteert verspilde tijd en voegt deze toe als extra tijd.

10,9. Illegaal gedrag
10.9.1. Wanneer een speler de positie inneemt om te schieten, door zijn hand op de tafel achter de schietende speelfiguur te
plaatsen, mag er geen schijn van een schot zijn om een reactie van de keeper uit te lokken, noch mag de schietende speler zijn
hand verwijderen van het speelbord totdat het schot is voltooid.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal gedrag - Free-flick'

Straf: Vrije trap vanaf de positie van de bal op het moment van de overtreding. Zie regel 11.
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Regel 11: Free-flick
11.1. Definitie
11.1.1. Alle vrije flicks moeten indirect worden genomen, wat betekent dat er minstens nog een flick door de aanvaller moet zijn voordat een doelpunt kan
worden gemaakt. Overweeg alstublieft regel 12 in het geval van een strafschop.

11.1.2. Speelfiguren buiten het speelveld kunnen worden vervuild. De vrije slag wordt dan genomen vanaf het dichtstbijzijnde punt op de
doel- of zijlijn.
11.1.3. Er wordt een vrije slag gemaakt vanaf het punt waar de overtreding plaatsvond. De bal wordt op het exacte punt van de overtreding
geplaatst. Als er speelfiguren zijn op het punt waar de bal moet worden geplaatst (dwz Buitenspel - Vrije flick), moeten deze worden verplaatst en
geplaatst door de scheidsrechter op de manier die wordt beschreven in regel 2.3. Een vrije trap voor een overtreding in het strafschopgebied, op of
naast de doellijn in het verlengde van het strafschopgebied of op een lijn van het strafschopgebied wordt genomen vanaf de strafschopstip.

11.2. Procedure voor het maken van een vrije slag

11.2.1. De speler die de vrije slag maakt, moet eerst de speelfiguur nomineren om de vrije slag te nemen, voordat een positionele tik wordt
genomen. De speelfiguur die de vrije slag moet maken, wordt naar wens op het speeloppervlak geplaatst.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Wijziging van vrije flick rechts"

Straf: Het recht om de free-flick-wijzigingen naar de tegenstander te brengen.
11.2.2. Elke speler mag doorgaan met één positionele tik, waarbij de aanvaller eerst tikt. Optioneel heeft de aanvaller het recht te beslissen dat
spelers geen positionele flicks zullen maken door "geen flicks!" Te vermelden. De bal en de speelfiguur die zijn aangewezen om de vrije trap te
nemen, kunnen door de scheidsrechter uit het speelveld worden verwijderd, zodat beide spelers de positionele slag kunnen nemen. Een
positioneel geflitst speelfiguur mag geen andere speelfiguur (inclusief degene die genomineerd is om de vrije slag te nemen) of de bal raken, als
deze nog op het speeloppervlak staat.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Terug"

Straf: Als de beledigde speler terug claimt, moet de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren verplaatsen naar hun vorige posities. De
defecte positionele tik wordt mogelijk niet opnieuw gemaakt.
11.2.3. De beledigde speler kan "afstand" claimen in overeenstemming met regel 2.6, indien een tegenstander van een tegenstander
binnen 40 mm van de bal wordt geplaatst nadat de positionele flicks zijn gemaakt. De beledigde speler mag geen "afstand" claimen als
"geen tikjes" wordt gevraagd.
11.2.4. De scheidsrechter geeft aan om verder te gaan met de vrije slag als spelers klaar zijn door te zeggen: "spelen!" Merk op dat bij het nemen van een
vrije trap de bal eerst moet worden gespeeld voordat een aanvallend spelertje in buitenspelpositie langs de zijkant kan worden getikt door een tik-tik. Zie
regel 13.

11.2.4.1. Bij het nemen van de vrije trap moet de bal duidelijk worden aangeraakt door de aangewezen speelfiguur.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: " Illegaal vegen - opnieuw afspelen / wijzigen van vrije veegbeweging ”

Straf: als de bal niet wordt aangeraakt
een. De vrije slag wordt opnieuw genomen

b. Als na het hernemen van de vrije trap de bal nog steeds niet is aangeraakt, verandert het recht om de vrije trap te nemen vanaf de plek
waar de bal is geplaatst naar de tegenstander.

11.2.5. De speelfiguur die de vrije trap neemt, mag de bal niet spelen of proberen te spelen (zie regel 5.2.3) totdat:
een. Een andere aanvallende speelfiguur of de doelverdediger van de aanvaller is gespeeld / geraakt door de bal; of

b. Het balbezit is veranderd; of
c. De aanvaller krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick of penalty-flick; of
d. Een speelfiguur met blokbewegingen heeft de bal aangeraakt en de aanvaller vraagt om verder te spelen.

Pagina 40 van 68

© 2016 - FISTF Alle rechten voorbehouden

Federatie van internationale sporttafelvoetbal (FISTF)

Sportregels tafelvoetbal v.5.2.1

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
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Regel 12: Strafschop
12.1. Definitie
12.1.1. De volgende overtredingen worden bestraft met een strafbal, op voorwaarde dat de overtredende speler de overtreding begaat binnen
zijn eigen strafgebied. Daarbij worden de strafschoplijn en het deel van de doellijn die het strafschopgebied begrenzen, beschouwd als
onderdeel van het strafschopgebied.
12.1.1.1. Overtreding van de aanvaller. Zie regel 5.3.

12.1.1.2. Illegale manipulatie van de keeper. Zie regels 7.1.4, 8.1.2 en 8.2.1.
12.1.1.3. Vingerfout. Zie regel 10.4.
12.1.1.4. Handbal. Zie regel 10.5.
12.1.1.5. Onjuiste tikbeweging. Zie regel 13.4.3.

12.1.1.6. Bal illegaal gestopt door het losgemaakte doelnet. Zie regel 7.1.4.
12.1.2. Een wedstrijd wordt verlengd tijdens de rust of de volledige tijd om een strafschop te nemen of te hernemen. De verlenging duurt totdat de
scheidsrechter heeft besloten of er al dan niet een doelpunt is gemaakt. Er worden geen andere flicks gemaakt door een van beide spelers nadat
de penalty-flick is genomen, afgezien van de manipulatie van de keeper door de verdediger.

12.2. Procedure voor het nemen van een strafbal

12.2.1. De bal wordt op de penaltystip geplaatst. Een speelfiguur moet worden genomineerd om de strafschop te nemen en mag naar
wens op het speeloppervlak worden geplaatst.
12.2.2. Alle speelfiguren, met uitzondering van de keeper en de strafschopnemer, moeten buiten het strafschopgebied en de halve
cirkel worden geplaatst. De scheidsrechter verplaatst alle andere speelfiguren van het strafgebied op een lijn loodrecht op de doellijn 1
mm van het strafgebied en de halve cirkel.
12.2.3. Als, op het moment dat een penalty-flick wordt toegekend, de doelverdediger van de overtredende speler is verwijderd en zijn reserve-doelverdediger in
het spel was, mag de reserve-doelverdediger van het speelveld worden gehaald en de doelman opnieuw worden geïnstalleerd. Zie regel 9.2.1.d.

12.2.4. De doelverdediger mag naar wens worden opgesteld, maar met zijn figuur niet verder naar voren dan de doellijn en moet stil
blijven staan totdat de schietende speelfiguur de bal heeft geraakt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Herhaling!"

Straf: De strafschop wordt hernomen. Zie regel 10.
12.2.5. De scheidsrechter geeft aan om de strafschop te nemen als beide spelers klaar zijn door te zeggen: "spelen!"

12.2.5.1. Bij het nemen van de strafschop moet de bal duidelijk worden aangeraakt door de aangewezen speelfiguur.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: " Illegaal vegen - herhalen / wijzigen van strafbeweging naar rechts ”

Straf: als de bal niet wordt aangeraakt
een. De strafschop wordt hernomen
b. Als de bal na het hernemen van de strafschop nog steeds niet is aangeraakt, verandert het recht om een vrije slag te nemen vanaf de
strafschopplek naar de tegenstander.

12.2.6. De speelfiguur die de strafschop neemt, mag de bal niet spelen of proberen te spelen (zie regel 5.2.3) totdat:
een. Een andere aanvallende speelfiguur of de doelverdediger van de aanvaller is gespeeld / geraakt door de bal; of

b. Het balbezit is veranderd; of
c. De aanvaller krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick of penalty-flick; of
d. Een speelfiguur met blokbewegingen heeft de bal aangeraakt en de aanvaller vraagt om verder te spelen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf: Free-flick vanaf waar de overtredende speler illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
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Regel 13: Buitenspel

13.1. Definitie
13.1.1. Buitenspel positie
13.1.1.1. Een aanvallende speelfiguur mag niet worden geplaatst:
een. binnen het schietgebied van de verdediger; en

b. dichter bij de doellijn van de verdediger dan de bal; en
c1. dichter bij de doellijn van de verdediger dan de laatste verdedigende speelfiguur, als de doelverdediger in gebruik is; of

c2. dichter bij de doellijn van de verdediger dan de op één na laatste verdedigende speelfiguur, als de doelverdediger is verwijderd en de
reserve-doelverdediger in gebruik is; of
c3. op of voorbij de doellijn van de verdediger wanneer minder dan twee verdedigende speelfiguren zich ook op of voorbij de doellijn bevinden;

13.1.1.2. Een aanvallende speelfiguur die is gepositioneerd zoals beschreven in 13.1.1.1, staat in buitenspelpositie.
Voorbeelden van spelende figuren die niet buitenspel staan

Speelfiguur niet helemaal in
het schietgebied

Speelfiguur op dezelfde lijn met de laatste
verdedigende speelfiguur

Figuur spelen op de doellijn met
Speelfiguur achter de bal

twee verdedigende speelfiguren

Voorbeelden van spelende figuren in buitenspelpositie

Speelfiguur met verdediger
doelman in gebruik

Speelfiguur met verdediger
vrije doelman in gebruik

Speelfiguur op de doellijn met één
verdedigende speelfiguur

13.1.2. Buitenspelverklaring
13.1.2.1. Een aanvallend spelertje in buitenspelpositie wordt buitenspel verklaard wanneer:
een. het kleinste deel van de bal is voorbij het laatste (of een na laatste als de reserve-doelverdediger in gebruik is) en verdedigt de basis
van de speelfiguur en de bal is volledig in het schietgebied van de verdediger geplaatst; of

b. de aanvallende speelfiguur in buitenspelpositie is aangeraakt door de bal.
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Voorbeelden van buitenspel spelende figuren
1 st voorbeeld

1. Spelen fig. A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met speelfiguur A2.
2. De bal komt volledig in het schietgebied van de verdediger, maar passeert de basis van de laatste verdedigende speelfiguur niet.

1

2

Speelfiguur A1 wordt niet buitenspel verklaard omdat de bal de basis van de laatste verdedigende speelfiguur niet passeerde.

2 nd voorbeeld

1. Spelen fig. A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met speelfiguur A2.
2. De bal komt volledig in het schietgebied van de verdediger en passeert de basis van de laatste verdedigende speelfiguur.

1

2

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat de bal de laatste verdedigende speelfiguurbasis passeerde.
3 rd voorbeeld

1. Spelen fig. A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met speelfiguur A2.
2. De bal passeert de basis van de laatste verdedigende speelfiguur, maar komt niet volledig in het schietgebied van de
verdediger.

1

2

Speelfiguur A1 wordt niet buitenspel verklaard omdat de bal niet volledig het schietgebied van de verdediger is binnengekomen

4 th voorbeeld

1. Spelen fig. A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met speelfiguur A2.
2. De bal passeert de basis van de laatste verdedigende speelfiguur en komt volledig in het schietgebied van de verdediger

1

2

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat de bal het schietgebied van de verdediger volledig is binnengekomen.
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5 th voorbeeld

1. Spelen fig. A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met speelfiguur A2.
2. De bal komt niet volledig in het schietgebied van de verdediger, maar speelfiguur A1 wordt aangeraakt door de bal.

1

2

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat deze door de bal werd aangeraakt terwijl deze in buitenspelpositie stond.

6 th voorbeeld

1. Spelen fig. A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met speelfiguur A2.
2. De bal komt volledig in het schietgebied van de verdediger, hij passeert niet de basis van de laatste verdedigende speelfiguur, maar
speelfiguur A1 wordt aangeraakt door de bal.

1

2

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat deze door de bal werd aangeraakt terwijl deze in buitenspelpositie stond.

Opmerking: Als een aanvallende speelfiguur een verdedigende speelfiguur raakt nadat deze de bal heeft gespeeld en deze verdedigende
speelfiguur naar een positie stuurt waarin deze een andere aanvallende speelfiguur die oorspronkelijk (voordat de bal werd gespeeld) in
buitenspelpositie 'bedekt' of stuurt de verdedigende speelfiguur in een positie waar deze dichter bij de doellijn van de verdediger is dan de bal,
een buitenspel moet nog worden verklaard als de bal de basis van de oorspronkelijk laatste verdedigende speelfiguur is gepasseerd - dwz een
verdedigende speelfiguur die werd "geduwd" nadat de bal was gespeeld, wordt niet in aanmerking genomen bij het beslissen van een buitenspel.

13.1.2.2. Als de bal al voorbij de laatste (of de op één na laatste als de reserve-doelverdediger in gebruik is) de verdedigende basis van de
speelfiguur heeft geplaatst en volledig in het schietgebied van de verdediger is geplaatst, wordt een aanvallende speelfiguur in buitenspelpositie
buitenspel verklaard wanneer de bal bal wordt richting of parallel aan de doellijn van de verdediger gespeeld door een andere aanvallende
speelfiguur, zelfs als de bal niet beweegt nadat hij is aangeraakt.

Voorbeelden van het buitenspel verklaren van speelfiguren wanneer de bal voorbij de laatste verdedigende speelfiguur is

1 st voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat in buitenspelpositie. De bal is al voorbij de basis van de laatste verdedigende speelfiguur geplaatst en
bevindt zich volledig in het schietgebied van de verdediger.
2. Speler A (aanvaller) speelt de bal met het spelen van figuur A2 naar de middenlijn.

1

2

Speelfiguur A1 wordt niet buitenspel verklaard omdat de bal naar de middenlijn werd gespeeld.
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2 nd voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat in buitenspelpositie. De bal is al voorbij de basis van de laatste verdedigende speelfiguur geplaatst en
bevindt zich volledig in het schietgebied van de verdediger.
2. Speler A (aanvaller) speelt de bal met het spelen van figuur A2 richting de doellijn van de verdediger.

2

1

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat de bal in de richting van de doellijn van de verdediger werd gespeeld, zelfs als de bal niet bewoog.

13.1.2.3. Om buitenspel te worden verklaard, moet de aanvallende speelfiguur in buitenspelpositie zijn geweest wanneer de bal voor het laatst is
aangeraakt door een andere aanvallende speelfiguur. Daarom kan de verdediger een aanvallend spelertje niet buitenspel spelen nadat de bal voor
het laatst is aangeraakt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Buitenspel - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf waar de speelfiguur buitenspel werd geacht.
Opmerkingen:

1. Als er twee of meer speelfiguren tegelijkertijd buitenspel worden geacht, wordt de vrije trap genomen vanaf de positie van de
speelfiguur dichter bij de doellijn (diepere buitenspel).
2. Het spelen van figuren of keepers die zich buiten de doellijn bevinden, wordt geacht op het doel te staan met betrekking tot een
buitenspelbeslissing.
Voorbeelden van het spelen van aanvallende speelfiguren buitenspel

1 st voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat niet in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A2. De bal stopt buiten het
schietgebied van de verdediger.
2. Speler B (verdediger) neemt een blokbeweging met zijn speelfiguur B1 dat overeenkomt met het spel van de aanvaller (stap 1). Door deze
blokbeweging wordt A1 blootgelegd in buitenspelpositie. Tegelijkertijd slaat de aanvaller opnieuw zijn speelfiguur A2 in een poging de bal te
spelen.
3. A2 raakt de bal en de bal komt volledig in het schietgebied van de verdediger en passeert de basis van de laatste verdedigende
speelfiguur.

1

2

3

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat A1 in buitenspelpositie stond voordat de bal voor het laatst werd aangeraakt.

2 nd voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat niet in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A2.
2. Speler B (verdediger) maakt een block-flick met zijn speelfiguur B1. Door deze blokbeweging wordt A1 blootgelegd in buitenspelpositie.

3. De aanvaller speelt de bewegende bal opnieuw met zijn speelfiguur A2 en de bal komt volledig in het schietgebied van de verdediger en
passeert de basis van de laatste verdedigende speelfiguur.
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3

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat de blokbeweging werd genomen voordat de bal voor het laatst werd aangeraakt.

3 rd voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat niet in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A2.
2. Speler B (verdediger) maakt een block-flick met zijn speelfiguur B1. Door deze blokbeweging wordt A1 blootgelegd in buitenspelpositie.

3. De bal komt volledig in het schietgebied van de verdediger en passeert de basis van de laatste verdedigende speelfiguur.

1

2

3

Speelfiguur A1 wordt niet buitenspel verklaard omdat de blokslag werd genomen nadat de bal voor het laatst was aangeraakt.

13.1.2.4. Een speelfiguur in buitenspelpositie wordt niet buitenspel verklaard of gestraft wanneer:
een. De bal wordt direct gespeeld vanuit een corner-flick, flick-in, goal-flick of een penalty-flick; of
b. De bal wordt gespeeld door de tegenstander; of

c. De bal wordt aangeraakt door een bewegend blok-getikt speelfiguur.
Opmerking: Merk op dat in de bovengenoemde gevallen de buitenspelregel weer volledig van toepassing is bij de volgende aanvallende flick. Zie regel 13.2
voor passieve buitenspel.
13.1.2.5. Een buitenspel geplaatst speelfiguur kan worden gebruikt om de bal te spelen.

13.1.2.6. Als een buitenspel tegen de aanvaller moet worden verklaard nadat de verdediger een onjuiste blokslag heeft gemaakt zonder de
bal op enigerlei wijze te betrekken, mag de aanvaller niet verzoeken verder te spelen, anders wordt de aanvallende speelfiguur in
buitenspelpositie buitenspel verklaard.

Voorbeelden van buitenspel spelen nadat de verdediger een verkeerde blokbeweging heeft gemaakt 1 st voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat niet in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A2.
2. Speler B (verdediger) maakt een block-flick met zijn speelfiguur B1. Door deze blokbeweging wordt A1 blootgelegd in buitenspelpositie.
3. B1 raakt de bewegende speelfiguur A2, terwijl de bal het schietgebied van de verdediger volledig binnenkomt en de basis van de laatste
verdedigende speelfiguur passeert.
4. De aanvaller vraagt om verder te spelen.

1

2

4

3

Speelfiguur A1 kwam in buitenspelpositie vanwege de verkeerde blokbeweging die werd genomen met speelfiguur B1 nadat de bal voor het laatst
was aangeraakt. Daarom wordt speelfiguur A1 niet buitenspel verklaard en mag de aanvaller normaal verder spelen.
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2 nd voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A2.
2. Speler B (verdediger) maakt een block-flick met zijn speelfiguur B1.
3. B1 raakt de bewegende speelfiguur A2, terwijl de bal het schietgebied van de verdediger volledig binnenkomt en de basis van de laatste
verdedigende speelfiguur passeert.
4. De aanvaller vraagt om verder te spelen.

1

4

3

2

Speelfiguur A1 stond in buitenspelpositie voordat de verkeerde blokbeweging werd genomen. Daarom mag de aanvaller niet vragen om
verder te spelen. Hij kan alleen de free-flick maken.

13.2. Passieve buitenspel

13.2.1. Als de gespeelde speelfiguur door een aanvallende zet van een niet-buitenspelpositie naar een buitenspelpositie beweegt, is er geen
buitenspel voor deze speelfiguur zolang de bal beweegt: passieve buitenspel. Het is echter mogelijk dat deze speelfiguur de bal niet opnieuw
speelt totdat de bal is gestopt.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Buitenspel - Free-flick"

Straf: Free-flick vanaf waar de speelfiguur in passieve buitenspel werd geslagen voordat de bal is gestopt.

Voorbeeld van een situatie waarin de passieve buitenspelregel van toepassing is

1. Speelfiguur A1 staat niet in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met het spelen van figuur A1. Speelfiguur A1 gaat in
buitenspelpositie na het spelen van de bal.
2. De aanvaller speelt de bewegende bal voorbij de laatste verdedigende speelfiguur met speelfiguur A2.

1

2

Speelfiguur A1 wordt niet buitenspel verklaard.
Voorbeelden van situaties waarin de passieve buitenspelregel niet van toepassing is

1 st voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat niet in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met het spelen van figuur A1. Speelfiguur A1 gaat in
buitenspelpositie na het spelen van de bal.
2. De aanvaller speelt de bewegende bal voorbij de laatste verdedigende speelfiguur met speelfiguur A2.
3. De aanvaller speelt de bewegende bal opnieuw met zijn speelfiguur A1.

1

2

3

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat het de bal opnieuw speelde terwijl de bal in beweging was.
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2 nd voorbeeld

1. Speelfiguur A1 staat niet in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met het spelen van figuur A1. Speelfiguur A1 gaat in
buitenspelpositie na het spelen van de bal.
2. De bal stopt met bewegen.
3. De aanvaller speelt de bal voorbij de laatste verdedigende speelfiguur met speelfiguur A2.

1

2

3

Het spelen van figuur A1 wordt buitenspel verklaard omdat de bal al gestopt was tijdens het spelen van figuur A2.

Opmerking: De passieve buitenspelregel is niet van toepassing op een aanvallend spelertje dat zich al in buitenspelpositie bevond
voordat het de bal speelde. Bijgevolg wordt een aanvallend spelertje dat de bal speelt vanuit buitenspelpositie en in buitenspelpositie
blijft nadat het de bal heeft gespeeld, buitenspel verklaard wanneer een ander aanvallend spelertje de bal speelt en een van de
voorwaarden beschreven in de regel
13.1.2. Offside Declaration is voldaan, ook als de bal nog in beweging is. Het is duidelijk dat een aanvallende speelfiguur die de bal speelt vanuit
een buitenspelpositie en vervolgens in een niet-buitenspelpositie gaat, niet buitenspel kan worden verklaard.

Voorbeeld van een situatie waarin de passieve buitenspelregel niet van toepassing is

1. Speelfiguur A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met het spelen van figuur A1. Speelfiguur A1 blijft in
buitenspelpositie na het spelen van de bal.
2. De aanvaller speelt de bewegende bal voorbij de laatste verdedigende speelfiguur met speelfiguur A2.

1

2

Speelfiguur A1 wordt buitenspel verklaard omdat hij in buitenspelpositie stond voordat hij de bal speelde.
Voorbeeld van een situatie waarin een spelertje wordt gespeeld van buitenspel naar niet buitenspel positie

1. Speelfiguur A1 staat in buitenspelpositie. Speler A (aanvaller) speelt de bal met zijn speelfiguur A1. Speelfiguur A1 komt na
het spelen van de bal in een onsidepositie.
2. De aanvaller speelt de bewegende bal voorbij de laatste verdedigende speelfiguur met speelfiguur A2.

1

2

Speelfiguur A1 wordt niet buitenspel verklaard omdat hij niet meer in buitenspel staat.
13.2.2. Een aanvallende speelfiguur wordt beschouwd als zijnde in niet-buitenspelpositie op het moment dat een hoekschop nodig is. Daarom is de
passieve buitenspelregel altijd van toepassing op een speelfiguur die een hoekschop nodig heeft.

13.3. Tik-tik
13.3.1. De aanvaller kan proberen een spelend figuur dat zich in buitenspelpositie bevindt, naar de positie aan de zijkant te duwen door een tikbeweging
te maken. Voor elke periode van bezit (zie regel 5.1.2), mag de aanvaller drie vinkjes nemen.
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films. Bovendien vernieuwt de aanvaller zijn recht voor drie tikbewegingen wanneer hem een flick-in, corner-flick of goal-flick wordt toegekend.

13.3.2. Als de gespeelde aanvallende speelfiguur de bal echter naar een verdedigende speelfiguur schiet en van daaruit
terugkaatst naar een aanvallende speelfiguur, wordt niet voldaan aan de vereiste van balbezit om drie tikbewegingen te herwinnen.
Integendeel, als de bal terugkaatst naar een aanvallend speelfiguur van de doelverdediger van de verdediger, is aan de vereiste
van balbezit voldaan en wordt het recht van de aanvaller op drie tikbewegingen vernieuwd.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.

13.3.3. Een speelfiguur kan meerdere keren worden "aangevinkt". Na drie regelmatige flicks achter elkaar met dezelfde speelfiguur, heeft een
tikbeweging geen invloed op regel 5.2.
13.4. Procedure voor het maken van een tikbeweging
13.4.1. De speler moet de scheidsrechter om toestemming vragen om een tikbeweging te maken en ook "tik" aangeven voordat de slag aan de zijkant wordt genomen.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Verandering!"

Straf: Als een tik-tik wordt genomen zonder toestemming van de scheidsrechter of als de speler geen 'tik' zegt, wordt de tik beschouwd als een
poging om de bal te spelen.

13.4.2. Een tik-tik mag alleen worden genomen als een niet-genomen blok-tik is genomen, de bal en alle speelfiguren stilstaan en het
spel niet wordt onderbroken (de bal is in het spel).
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.

13.4.3. Er zijn geen beperkingen op waar de "aangevinkte" speelfiguur moet worden getikt. Een "aangevinkt" speelfiguur mag echter geen
ander speelfiguur of de bal raken.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Back / Free-flick / Penalty-flick"

Straf:
een. Terug om een ander speelfiguur aan te raken. Indien terug geclaimd wordt, zal de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren verplaatsen naar
hun vorige posities. Vervolgens geeft de scheidsrechter het signaal voor het verder spelen van de wedstrijd door te zeggen: "spelen!"

b. Free-flick vanaf waar de "aangevinkte" speelfiguur de bal heeft geraakt. Zie regel 11.
c. Strafschop als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 12.
13.4.4. Een foutieve tikbeweging kan worden hervat, maar vermindert de drie tikmogelijkheden van de aanvaller met één voor die specifieke periode
van bezit.
13.4.5. Voor elke tikbeweging heeft de verdediger het recht om een blokbeweging te maken. Zie regel 6.2. De scheidsrechter laat de aanvaller zijn tikbeweging
maken en onderbreekt het spel door "blokbeweging" te zeggen om de verdediger de tijd te geven zijn verdedigende slag te maken. Vervolgens verklaart de
scheidsrechter dat de wedstrijd wordt voortgezet door te zeggen: "spelen!"

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf: Als de aanvaller de verdediger niet toestaat zijn block-flick te nemen:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
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13.4.6. Een "aangevinkt" speelfiguur mag de bal niet spelen totdat:

een. De bal is gespeeld door een andere aanvallende speelfiguur of de keeper van de aanvaller; of
b. Het balbezit is veranderd.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
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Regel 14: Flick-in
14.1. Definitie
14.1.1. Als de bal de zijlijn volledig heeft overschreden, wordt een flick-in toegekend aan de speler wiens speelfiguur of doelman de bal
niet als laatste heeft aangeraakt.

14.1.2. Om een flick-in te forceren, moeten de bal, de deflecterende verdedigende speelfiguur (en) en de dwingende aanvallende
speelfiguur of keeper allemaal vanuit hetzelfde veldkwartier worden geplaatst en gespeeld als de bal volledig de zijlijn passeert met
de volledige grootte. Alle vereiste elementen worden geacht volledig binnen hetzelfde veldkwart te zijn gepositioneerd als ze voorbij
de betreffende schietgebiedlijn en / of de hartlijn zijn geplaatst.

Voorbeeld van het correct forceren van een flick-in

Voordat

Na

Speelfiguren en bal gespeeld in dezelfde wijk

Voorbeelden van het onjuist forceren van een inval

Voordat
Voordat

Na

Niet
alle
speelfiguren
binnen
hetzelfde
kwart
Niet
alle
speelfiguren
binnen
hetzelfde
kwart
alsals
dede
balbal

Voordat

Na

Ball gaat uit een ander kwart dan het was

Voordat

Na

Bal gaat uit tussen verschillende kwartalen

14.1.3. Een inslag mag niet worden afgedwongen van een speelfiguur dat meer dan 21 mm van de zijlijn is geplaatst.
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14.1.4. Als de verdediger per ongeluk de bal over de zijlijn speelt met zijn block-flick, kan de aanvaller een flick-in accepteren. Zie
ook regel 4.3.2.1.
14.1.5. Een doelpunt mag niet rechtstreeks worden gescoord door een inworp.

14.1.6. Als de keeper de bal aanraakt, wordt deze altijd beschouwd als het spelen ervan (zie regel 8.1.3). Daarom is het onmogelijk
om een doelman te dwingen zoals beschreven in regel 14.1.2. De doelman kan echter een inval afdwingen.

14.2. Procedure voor het maken van een flick-in

14.2.1. Een flick-in wordt genomen vanaf het punt waar de bal de zijlijn is gepasseerd.
14.2.2. De speler die de flick-in neemt, moet eerst de speelfiguur nomineren om de flick-in te nemen, voordat een positionele flick wordt genomen.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - wijziging van recht naar binnen"

Straf: Het recht om de flick-in-wijzigingen naar de tegenstander te brengen.
14.2.3. Elke speler mag doorgaan met één positionele tik, waarbij de aanvaller eerst tikt. Optioneel heeft de aanvaller het recht te beslissen dat
spelers geen positionele flicks zullen maken door "geen flicks!" Te vermelden. De bal en de speelfiguur die zijn aangewezen om de flick-in te
nemen, kunnen door de scheidsrechter uit het speelveld worden verwijderd, zodat beide spelers de positionele flick kunnen nemen. Een
positioneel getikt speelfiguur mag geen andere speelfiguur (inclusief degene die is aangewezen om de flick-in te nemen) of de bal aanraken, als
deze nog op het speeloppervlak staat.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Terug!"

Straf: Als de beledigde speler terug claimt, moet de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren verplaatsen naar hun vorige posities. De
defecte positionele tik wordt mogelijk niet opnieuw gemaakt.

14.2.4. De speelfiguur om de flick-in te nemen, wordt naar wens buiten het speelveld geplaatst om de flick-in te nemen. De bal
wordt centraal op de zijlijn geplaatst.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Flick flick-in - Change of flick-in right"

Straf: Flick-in voor de beledigde speler.
Voorbeeld van het correct plaatsen van een speelfiguur en de bal voor het nemen van een flick-in

speelfiguurbevindt
bevindtzich
zichbuiten
buitenhet
hetspeelveld
DeDespeelfiguur
speelveld en de bal ligt op de zijlijn
en
de bal ligt op de zijlijn
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Voorbeelden van het verkeerd plaatsen van een speelfiguur of de bal voordat een flick-in wordt genomen

De speelfiguur raakt
de zijlijn

De bal is niet centraal op de
zijlijn geplaatst

14.2.5. De aanvaller kan "afstand" claimen in overeenstemming met regel 2.6, als een tegenstander een speelfiguur plaatst binnen 40 mm van
de bal nadat de positionele flicks zijn genomen. De aanvaller mag geen 'afstand' claimen als 'geen veegbewegingen' wordt gevraagd.

14.2.6. De scheidsrechter geeft aan om de flick-in te nemen wanneer beide spelers klaar zijn door te zeggen: "play!"

14.2.6.1. Bij het nemen van de flick-in moet de bal duidelijk worden aangeraakt door de aangewezen speelfiguur.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: " Illegaal vegen - opnieuw afspelen / naar rechts wijzigen ”

Straf: als de bal niet wordt aangeraakt
een. De flick-in wordt hernomen
b. Als na het hernemen van de flick-in de bal nog steeds niet is aangeraakt, verandert het recht om de flick-in te nemen vanaf de plek waar de
bal is gepositioneerd naar de tegenstander.

14.2.7. De aanvaller hoeft niet te wachten tot de verdediger een block-flick maakt nadat hij een flick-in heeft gemaakt.

14.2.8. De spelende figuur die de flick-in neemt, mag de bal niet spelen of proberen te spelen (zie regel 5.2.3) totdat:
een. Een andere aanvallende speelfiguur of de doelverdediger van de aanvaller is gespeeld / geraakt door de bal; of

b. Het balbezit is veranderd; of
c. De aanvaller krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick of penalty-flick; of
d. Een speelfiguur met blokbewegingen heeft de bal aangeraakt en de aanvaller vraagt om verder te spelen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.

14.2.9. Na het nemen van een flick-in mag de bal niet meer dan één veldkwart veranderen. De bal wordt geacht meer dan één
veldkwart te zijn veranderd, als hij met zijn volledige grootte een veldkwartier binnentreedt dat niet grenst aan het veldkwart van
waaruit de flick-in werd genomen. Als de flick-in wordt genomen vanaf een punt tussen twee verschillende veldkwarten, mag de bal
niet volledig uit een van deze twee veldkwarten bewegen.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegaal flick - Change!" Straf: Het balbezit
verandert in de verdediger.
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Voorbeelden van een correcte opname

Voordat

Na

De bal blijft na het inslaan in het aangrenzende veldkwart

Voorbeelden van een onjuiste opname

Na
De bal verandert twee veldkwartalen na het inslaan van Before
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Regel 15: Doelbeweging

15.1. Definitie
15.1.1. Een goal-flick wordt toegekend aan de verdediger wanneer:

15.1.1.1. De aanvaller speelt de bal over de doellijn van de verdediger.
15.1.1.2. De aanvaller speelt de bal over de doellijn van de verdediger door als laatste een aanvallend spelertje of de doelverdediger van de
aanvaller af te weren.
15.1.1.3. De aanvaller speelt de bal die zich niet in het schietgebied van de verdediger over de doellijn van de verdediger bevindt, door als laatste
te worden afgebogen door een speelfiguur.
15.1.1.4. De doelverdediger van de verdediger weert een onregelmatig schot van de aanvaller af (wanneer de bal oorspronkelijk niet in het
schietgebied van de verdediger is geplaatst) in zijn eigen doel of achter de doellijn.

15.1.2. De aanvaller mag een goal-flick forceren, op voorwaarde dat de bal volledig binnen zijn eigen schietgebied is geplaatst en als laatste is
afgebogen door een verdedigende speelfiguur die volledig in het schietgebied van de aanvaller is geplaatst voordat hij de doellijn van de
aanvaller overschreed.
15.1.3. Als de verdediger met zijn blokbeweging per ongeluk de bal over de doellijn van de aanvaller speelt, mag de aanvaller een doelbeweging
accepteren. Zie ook regel 4.3.2.1.

15.1.4. Een doelbeweging mag niet worden afgedwongen van een speelfiguur dat zich meer dan 21 mm van de doellijn bevindt.

15.1.5. Een doelpunt mag niet rechtstreeks worden gescoord vanuit een doelbeweging.

15.2. Procedure voor het maken van een doelbeweging

15.2.1. Beide spelers mogen hun speelfiguren ophalen en onder de volgende beperkingen plaatsen:
15.2.1.1. De aanvaller moet eerst zijn speelfiguren plaatsen, maar niet de speelfiguur die de goal flick neemt. Nadat de aanvaller
het plaatsen van zijn speelfiguren heeft voltooid, mag hij hun posities niet meer wijzigen en moet de verdediger zijn speelfiguren
plaatsen zoals vereist.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - verandering van doelbeweging naar rechts"

Straf: Het recht om de goal-flick te nemen verandert naar de tegenstander.
15.2.1.2. Geen enkele speelfiguur van een van beide spelers mag binnen het strafschopgebied van de aanvaller worden geplaatst of de lijn van het strafschopgebied
raken, behalve de doelverdediger en / of de doelverdediger.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale positie!"

Straf: De scheidsrechter corrigeert de positie van alle overtredende speelfiguren.
15.2.1.3. Aanvallende en verdedigende speelfiguren moeten overeenkomstig regel 2.6 op ten minste 20 mm van elkaar worden
geplaatst.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale positie!"

Straf: De scheidsrechter corrigeert de positie van alle overtredende speelfiguren.

15.2.1.4. De aanvaller plaatst de speelfiguur vervolgens met de gewenste tik op het speeloppervlak. De doelbeweging wordt
genomen door de bal overal in het doelgebied of centraal op de doelgebiedlijn te plaatsen. De bal mag zich gedeeltelijk buiten het
doelgebied bevinden, maar niet meer dan de helft van de bal mag daarbuiten gezien worden, direct van boven gezien. Elke
aanvallende speelfiguur, de doelman of de keeper kan worden gebruikt om de doelbeweging te maken.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf: Free-flick vanaf de penaltystip. Zie regel 11.1.3.
15.2.1.5. Elke speler mag niet meer dan 10 seconden krijgen om de speelfiguren te plaatsen.
15.2.1.5 D. De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 15 seconden.
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Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Tijdverspilling - Verandering van doelbeweging naar rechts"

Straf:
een. Als de aanvaller deze regel overtreedt, beslist de scheidsrechter over een onmiddellijke verandering van de doelbeweging naar rechts. Zie regel 10.

b. Als de verdediger deze regel overtreedt, zie regel 10.
15.2.2. De scheidsrechter geeft aan dat hij de goal-flick moet maken wanneer beide spelers klaar zijn door te zeggen: "play!"

15.2.3. Bij het nemen van de doeltrap moet de bal het strafschopgebied volledig verlaten.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal vegen - opnieuw afspelen / doelbeweging naar rechts wijzigen'

Straf:
een. De doelbeweging wordt hernomen
b. Als de bal na het hernemen van de doeltrap nog steeds het strafschopgebied niet heeft verlaten, verandert het recht om de doeltrap te nemen naar de
tegenstander en wordt hij vanaf het andere uiteinde van het veld genomen.

15.2.4. De speelfiguur die de doelbeweging neemt, mag de bal niet spelen of proberen te spelen (zie regel 5.2.3) totdat:
een. Een andere aanvallende speelfiguur of de doelverdediger van de aanvaller is gespeeld / geraakt door de bal; of

b. Het balbezit is veranderd; of
c. De aanvaller krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick of penalty-flick; of
d. Een speelfiguur met blokbewegingen heeft de bal aangeraakt en de aanvaller vraagt om verder te spelen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.
b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
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Regel 16: Hoekbeweging
16.1. Definitie
16.1.1. Een hoekschop wordt toegekend als de bal de doellijn is gepasseerd in de volgende situaties:
16.1.1.1. De aanvaller mag een hoekbeweging forceren, op voorwaarde dat de bal wordt gespeeld vanuit het schietgebied van de verdediger
en de bal voor het laatst is afgebogen door een (of meer) verdedigende speelfiguur (en) volledig binnen het schietgebied of door de
verdedigende doelman voordat hij de goal van de verdediger passeert.

Voorbeeld van het correct forceren van een hoekbeweging

Voordat

Na

Het verdedigen van speelfiguur en bal binnen het schietgebied van de verdediger

Voorbeelden van het onjuist forceren van een hoekbeweging

Voordat

Na

Verdedigend speelfiguur niet binnen het schietgebied van de verdediger

Voordat

Na

Bal niet gespeeld vanuit het schietgebied van de verdediger

16.1.1.2. Een hoekschop wordt toegekend aan de verdediger als de aanvaller de bal over zijn eigen doellijn speelt.

16.1.2. Als de verdediger met zijn block-flick per ongeluk de bal over zijn eigen doellijn speelt, mag de aanvaller een corner-flick
accepteren. Zie ook regel 4.3.2.1.
16.1.3. Een hoekbeweging mag niet worden afgedwongen van een speelfiguur dat meer dan 21 mm van de doellijn is geplaatst.

16.1.4. Een doelpunt kan direct worden gescoord vanuit een hoekschop.

16.2. Procedure voor het maken van een hoekbeweging

16.2.1. De bal wordt geplaatst binnen de kwartcirkel of centraal op de kwartcirkellijn aan de zijkant van het doel waar de bal de doellijn is
gepasseerd. De bal mag zich gedeeltelijk buiten de kwartcirkel bevinden, maar niet meer dan de helft van de bal kan daarbuiten worden gezien
als hij rechtstreeks van bovenaf wordt waargenomen.
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16.2.2. De speler die de hoekschop neemt, moet eerst de speelfiguur nomineren om de hoekschop te nemen, voordat er positionele slagen
worden gemaakt. De speelfiguur die de hoekbeweging maakt, kan naar wens op het speeloppervlak worden geplaatst.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegale manipulatie - Flick-in voor de tegenstander"

Straf: De overtredende speler verliest het recht om de corner-flick te nemen en de tegenstander neemt een flick-in vanaf de
kruising van de doel- en zijlijn. Zie regel 14.
16.2.3. Elke speler mag doorgaan met drie positionele flicks waarbij de aanvaller eerst flickt. De bal en de speelfiguur die zijn aangewezen om de
hoekschop te nemen, mogen door de scheidsrechter uit het speelveld worden verwijderd, zodat beide spelers de positionele flicks kunnen
nemen. Een positioneel geflitst speelfiguur mag geen andere speelfiguur raken (inclusief degene die is aangewezen om de hoekschop te nemen)
of de bal, als deze zich nog op het speeloppervlak bevindt.

Wanneer de overtreding plaatsvindt:
Uitdrukking van de scheidsrechter: "Terug!"

Straf: Als de beledigde speler terug claimt, moet de scheidsrechter alle betrokken speelfiguren verplaatsen naar hun vorige posities. De
defecte positionele tik wordt mogelijk niet opnieuw gemaakt.
16.2.4. De aanvaller kan "afstand" claimen in overeenstemming met regel 2.6, als een tegenstander een speelfiguur plaatst binnen 90
mm van de bal nadat de positionele flicks zijn genomen.
16.2.5. De scheidsrechter geeft aan dat hij de hoekschop moet nemen als beide spelers klaar zijn door te zeggen: "spelen!"

16.2.5.1. Bij het nemen van de hoekschop moet de bal duidelijk worden aangeraakt door de aangewezen speelfiguur.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: " Illegaal vegen - herhaling / wijziging van veeg naar rechts ”

Straf: als de bal niet wordt aangeraakt
een. De hoekbeweging wordt opnieuw genomen

b. Als de bal na het hernemen van de corner-flick nog steeds niet is aangeraakt, verandert het recht om een vrije flick te nemen vanaf de plek
waar de bal is gepositioneerd naar de tegenstander.

16.2.6. De speelfiguur die de hoekschop neemt, mag de bal niet spelen of proberen te spelen (zie regel 5.2.3) totdat:
een. Een andere aanvallende speelfiguur of de doelverdediger van de aanvaller is gespeeld / geraakt door de bal; of

b. Het balbezit is veranderd; of
c. De aanvaller krijgt een flick-in, free-flick, corner-flick, goal-flick of penalty-flick; of
d. Een speelfiguur met blokbewegingen heeft de bal aangeraakt en de aanvaller vraagt om verder te spelen.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: 'Illegaal flick - Free-flick'

Straf:
een. Free-flick vanaf waar de aanvaller illegaal heeft geflikt. Zie regel 11.

b. Vrije trap vanaf de penaltystip als de overtreding is begaan in het strafschopgebied van de aanvaller. Zie regel 11.1.3.
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Regel 17: Schieten
17.1. Definitie
17.1.1. Als een knock-out wedstrijd in een individuele of teamcompetitie wordt gespeeld na een plotselinge dood, ook met betrekking tot het
gecumuleerde doelsaldo tussen de twee teams, zal er een shootout plaatsvinden. In een teamwedstrijd nomineert de teamcaptain een van de 4
laatst presterende spelers om zijn team te vertegenwoordigen.
17.1.2. De scheidsrechter beslist welk doel te gebruiken en gooit dan een munt en vraagt een van de spelers om te callen. De speler die de toss wint, kan
ervoor kiezen om eerst te schieten of het doel te behouden.

17.1.3. Per speler worden afwisselend vijf schoten genomen, beginnend vanaf de door de scheidsrechter gekozen kant van het veld, vanuit de
volgende posities:

17.1.3.1. De bal moet volledig in het schietgebied worden geplaatst, zo dicht mogelijk bij de schietlijn en de zijlijn, zonder ze te
raken.
17.1.3.2. De bal moet volledig in het schietgebied worden geplaatst, zo dicht mogelijk bij de schietlijn zonder hem aan te raken en
zodat een lijn die wordt getrokken door de zijkant van het strafgebied te verlengen, door het midden van de bal zou gaan.

17.1.3.3. De bal moet volledig in het schietgebied worden geplaatst, zo dicht mogelijk bij de schietlijn zonder hem aan te raken en
zodat een lijn vanaf het midden van de doellijn, getrokken door de penaltyspot, door het midden van de bal zou gaan.
17.1.3.4. Zoals positie 17.1.3.2, maar aan de andere kant van het veld.
17.1.3.5. Zoals positie 17.1.3.1, maar aan de andere kant van het veld.

17.1.4. Als er na vijf schoten geen winnaar is bepaald, gaan de plotselinge doodschoten door vanuit positie
17.1.3.1. Als de speler na een even aantal schoten meer doelpunten heeft gemaakt dan de andere, dan is die speler de winnaar.

17.2. Procedure voor elke opname
17.2.1. De scheidsrechter plaatst de bal volgens de bovenstaande definities.

17.2.2. De aanvaller plaatst zijn speelfiguur om te schieten en bevestigt dat hij bereid is door te gaan met het schot door te zeggen:
"klaar!". Als de aanvaller na 10 seconden nog niet klaar is, zal de scheidsrechter het schot als mislukt beschouwen. Als de
aanvaller de positie van de voorbereide speelfiguur verandert nadat hij zijn bereidheid heeft aangekondigd, wordt het schot
beschouwd als niet succesvol.
17.2.2 D. De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 15 seconden.

17.2.3. De scheidsrechter vraagt vervolgens de keeper klaar te staan. De verdediger mag om welke reden dan ook met geen enkel deel van zijn
lichaam de goal passeren. Geen enkel onderdeel van de doelverdediger mag voorbij de lijn van het doelgebied komen of de doelgebiedlijn
aanraken voor, tijdens of nadat het schot is gemaakt. De verdediger krijgt maximaal 10 seconden de tijd om te bevestigen dat hij bereid is door te
gaan met keepen door te zeggen: "klaar!" Als de doelverdediger na 10 seconden nog niet klaar is, zal de scheidsrechter het schot als succesvol
beschouwen.
17.2.3 D. De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 15 seconden.

17.2.4. De scheidsrechter geeft het schot aan door te zeggen: "spelen!"
17.2.4.1. Bij het nemen van de shoot-out moet de bal duidelijk worden aangeraakt door de aangewezen speelfiguur.
Wanneer de overtreding plaatsvindt:

Uitdrukking van de scheidsrechter: "Illegaal flick-replay / Shoot-out mislukt"

Straf: als de bal niet wordt aangeraakt
een. De shoot-out wordt hernomen
b. Indien de bal na het hernemen van de shoot-out nog steeds niet is aangeraakt, zal de scheidsrechter het schot beschouwen
als niet succesvol.
17.2.5. De aanvaller moet binnen 10 seconden doorgaan met zijn schot. Als de aanvaller het schot niet binnen 10 seconden heeft
genomen, zal de scheidsrechter het schot als mislukt beschouwen.
17.2.5 D. De tijdslimiet voor een gehandicapte speler is 15 seconden.
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17.2.6. De aanvaller mag slechts één keer tikken wanneer hij schiet. Als de aanvallende speelfiguur die schiet de bal echter
opnieuw raakt voordat hij tot stilstand komt - zelfs als de bal is afgebogen door de doelman of een paal of de lat - en de bal belandt
in het doel van de verdediger, wordt het doelpunt toegekend zoals correct gescoord.
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Regel 1: Speelbord
1.1. Speelvlak
1.1.1. Het speeloppervlak moet correct zijn bevestigd aan hardboard of soortgelijk materiaal. Deze mag maximaal 90 cm, minimaal 70
cm boven vloerniveau zijn. Het bord is gelijk.

1.1.2. Het speeloppervlak en het speelbord moeten zich 4-10 cm buiten het speelgebied uitstrekken vanaf de aanraak- en doellijnen.
Het speelbord mag niet meer dan 10 cm achter de achterkant van het doel uitsteken.

1.1.3. Het speelbord wordt omgeven door een hekwerk van 2-10 cm hoog en maximaal 10 cm breed. Centraal achter elk doel moet
er een opening van 15-25 cm in de rand zijn.
1.1.4. Rond de tafel moet ten minste 100 cm vrije ruimte zijn voor de spelers, de scheidsrechter en de grensrechter om te presteren.

1.1.5. Het velddoek moet glad zijn en vrij van storende deeltjes en moet een nauwkeurige verschuiving van de speelfiguren en een recht
stuk van de bal mogelijk maken.
1.1.6. De lijnen die op het velddoek zijn gedrukt, mogen niet meer dan 3 mm breed zijn en mogen het spel niet hinderen door de balloop en /
of het verschuiven van de speelfiguren te beïnvloeden.

1.2. Speelterrein
1.2.1. Het speelveld van het veld is een rechthoek. De lengte wordt gemarkeerd door raaklijnen van maximaal 140 cm, minimaal 90
cm. De breedte wordt gemarkeerd door doellijnen van maximaal 100 cm, minimaal 60 cm. De breedte van het speelveld moet
echter altijd minimaal 30 cm kleiner zijn dan de lengte. Het speelgebied wordt verdeeld in twee gelijke helften door een hartlijn
parallel aan de doellijnen. Er moet een middelpunt zijn op de middellijn op gelijke afstand van elke zijlijn en een middencirkel met
een straal van 6-12 cm, concentrisch met de middelpunt.
1.2.2. Elke helft wordt verdeeld in twee gelijke zones door een schietlijn, parallel aan de doellijn. De zone tussen de schietlijn en de
doellijn wordt het schietgebied genoemd.
1.2.3. In elk schietgebied moet er een strafgebied zijn dat grenst aan de doellijn. Elk strafgebied wordt gevormd door twee parallelle
lijnen, 12-18 cm lang en 30-48 cm uit elkaar, die zich op gelijke afstand van het midden van de doellijn bevinden. Deze lijnen staan
haaks op de doellijnen en zijn aan hun uiteinden samengevoegd tot rechthoeken. Er zal een strafpunt zijn in elk strafgebied, 8-14
cm van de doellijn en op gelijke afstand van elke zijlijn.

1.2.4. In elk schietgebied moet er een doelgebied zijn dat grenst aan de doellijn. Elk doelgebied wordt gevormd door twee parallelle lijnen, 5-7 cm lang en
22-26 cm uit elkaar, die zich op gelijke afstand van het midden van de doellijn bevinden. De verticale lijnen van het doelgebied kunnen zich achter de
doellijn uitstrekken om een nauwkeurigere positionering van de reserve-doelverdediger mogelijk te maken.

1.2.5. In elke hoek van het speelgebied moet er een kwartcirkel zijn met een straal van 2-3 cm concentrisch met de kruising van de aanraaken doellijnen.
1.2.6. Een dunne lijn, even ver verwijderd van zijlijnen en doellijnen, kan buiten het speelgebied worden gemarkeerd om een limiet voor het beoogde
speeloppervlak te definiëren.

1.3. Homologatie
1.3.1. Het is noodzakelijk om homologatie van een nieuw veldtype aan de FISTF-raad van bestuur te vragen voordat een speler deze in
een spel mag gebruiken. De aanvrager stuurt een monster van zijn product, met een memorandum van begrip van de voorwaarden van
de regels 1.3.2 en 1.3.3.
1.3.2. Om met succes te worden gehomologeerd, moet een nieuw type veld industrieel worden geproduceerd en in voldoende hoeveelheden worden gedistribueerd om aan
elke gewenste bestelling te kunnen voldoen.

1.3.3 Homologatie wordt uitsluitend verleend op sportterreinen, en FISTF wijst uitdrukkelijk elke verplichting of garantie, expliciet of impliciet, inclusief,
maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie die voortvloeit uit de loop van de prestaties, handelswijze of handelsgebruik, alle andere verplichtingen
en aansprakelijkheden in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot, nalatigheid, actieve, passieve of toegerekende
aansprakelijkheid of strikte aansprakelijkheid), door de wet of anderszins, strikte aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid van welke aard dan
ook, en intellectuele eigendomsrechten, gerelateerd aan de gehomologeerde producten, hetzij jegens de aanvrager of een derde partij.
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Regel 2: doelen
2.1. Een doelpunt wordt centraal op elke doellijn geplaatst, zodat de voorste palen op de lijn staan. De doelen moeten stevig zijn
geconstrueerd en gemaakt van stevig materiaal dat onder geen enkele speelconditie buigt of breekt. De doelpunten worden
mechanisch op het speelbord bevestigd.
2.2. Een doelpunt bestaat uit twee palen, één dwarsbalk, twee zijstangen aan elke kant, een achterste stang en een net, dat stevig aan de palen
en de staven wordt bevestigd.

2.3. De palen moeten rechtop en evenwijdig zijn, 6 cm lang en 12,5 cm uit elkaar. De dwarsbalk wordt aan de bovenkant van de palen
bevestigd. De achterbalk (en) moeten parallel aan de dwarsbalk worden geplaatst. De palen en de staven mogen niet dikker zijn dan 5 mm.
De afstand van de doellijn tot de achterbalk is 6-9 cm.

2.4. Het is noodzakelijk om homologatie van een nieuw doeltype te vragen aan de Raad van Bestuur van FISTF voordat een speler het in
een spel mag gebruiken. De aanvrager stuurt een staal van zijn producten, met een memorandum van begrip van de voorwaarden van de
regels 2.5 en 2.6.
2.5. Om met succes te worden gehomologeerd, moet een nieuw type doel industrieel worden geproduceerd en in voldoende hoeveelheden worden gedistribueerd om aan elke
gewenste bestelling te voldoen.

2.6. Homologatie wordt uitsluitend verleend op sportterreinen, en FISTF wijst uitdrukkelijk elke verplichting of garantie af, expliciet of impliciet, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie die voortvloeit uit de loop van de prestaties, de gang van zaken of het gebruik van handel, alle andere
verplichtingen en aansprakelijkheden, ongeacht of in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, actieve, passieve of
toegerekende aansprakelijkheid of strikte aansprakelijkheid), door de wet of anderszins, strikte aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid van welke aard
dan ook, en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gehomologeerde producten, naar de aanvrager of naar een derde partij.

Regel 3: Bal
3.1. De bal moet een lege plastic bol zijn met een diameter van 2,2 cm en een gewicht van 1,5 g.
3.2. De ballen die momenteel gehomologeerd zijn, zijn de Subbuteo-ballen die aan de bovenstaande criteria voldoen, de Zeugo, Astrobase en
Top Spin-ballen.
3.3. De scheidsrechter zal een gebroken bal onmiddellijk vervangen wanneer de bal stilstaat.
3.4. Een geverfde of gemarkeerde bal mag alleen worden gebruikt als beide spelers daarmee instemmen. Als de spelers het niet eens kunnen worden over een bal, zal de
scheidsrechter een gehomologeerde witte bal kiezen die naar zijn mening beter zal rollen, wat zorgt voor een regelmatig verloop van het spel.

3.5. Het is noodzakelijk om homologatie van een nieuw balsoort te vragen aan de Raad van Bestuur van FISTF voordat een speler het in
een spel mag gebruiken. De aanvrager stuurt een staal van zijn producten, met een memorandum van begrip van de voorwaarden van de
regels 3.6 en 3.7.
3.6. Om met succes te worden gehomologeerd, moet een nieuw type bal industrieel worden geproduceerd en in voldoende hoeveelheden worden gedistribueerd om aan elke
gewenste bestelling te voldoen.

3.7. Homologatie wordt uitsluitend verleend op sportterreinen en FISTF wijst uitdrukkelijk elke verplichting of garantie af, expliciet of impliciet, inclusief,
maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie die voortvloeit uit de loop van de prestaties, de gang van zaken of het gebruik van handel, alle andere
verplichtingen en aansprakelijkheden, ongeacht of in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, actieve, passieve
of toegerekende aansprakelijkheid of strikte aansprakelijkheid), door de wet of anderszins, strikte aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid van welke
aard dan ook, en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gehomologeerde producten, naar de aanvrager of naar een derde partij.

Regel 4: De speelfiguren
4.1. Dimensies
De speelfiguren bestaan uit een ronde basis en een figuur die stevig aan de basis wordt bevestigd door te voldoen aan de volgende
normen:

4.1.1. De basis mag maximaal 0,7 cm, minimaal 0,5 cm hoog en maximaal 2,1 cm minimaal zijn
Doorsnede 1,6 cm.
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4.1.2. Het aan de basis bevestigde cijfer mag maximaal 1,3 cm bedragen, minimaal 0,6 cm op het breedste punt en maximaal 0,6 cm
dik. De figuur symboliseert een menselijk lichaam.

4.1.3. De maximale hoogte van de speelfiguur inclusief de basis is 3,9 cm, de minimale hoogte is 2,7 cm.
Opmerking: om ervoor te zorgen dat spelers hun speelfiguren en bases op geen enkele manier wijzigen, om ze groter, korter, breder of dikker dan
toegestaan te maken, zullen scheidsrechters het speciaal ontworpen FISTF-meetinstrument gebruiken dat kan controleren of een speelfiguur heeft
er mee is geknoeid nadat het was gekocht. De exacte afmetingen en het ontwerp van het FISTF-meetgereedschap zijn verkrijgbaar via de FISTF
Sports Department.

4.2. Samenstelling
Elke speler moet tien veldspelers gebruiken, een reserve-doelman en een doelman. Elke speelfiguur van een set moet van hetzelfde
type zijn. Alle figuren moeten gelijk worden geverfd en de bases hebben dezelfde kleur, met uitzondering van de basis van de
reserve-keeper, die een andere kleur moet hebben dan alle andere speelfiguren.

4.3. Homologatie
4.3.1. Het is noodzakelijk om homologatie van nieuwe soorten speelfiguren te vragen aan de raad van bestuur van FISTF voordat een
speler ze in een spel kan gebruiken. De aanvrager moet een monster van zijn producten opsturen, met een memorandum van begrip van
de voorwaarden van de regels 4.3.3 en 4.3.4.
4.3.2. De volgende soorten speelfiguren zijn goedgekeurd door FISTF. Elk verder ontwerp van een speelfiguur moet aan FISTF worden
gepresenteerd en geautoriseerd voordat het in een wedstrijd mag worden gebruikt.

4.3.2.1. Platte speelfiguren: (geproduceerd sinds 1940): 17-18 mm diameter van de basis, 35-39 mm hoogte van de speelfiguur
inclusief de basis. Er zijn verschillende gehomologeerde speelfigurenstijlen: Engelse stijl, Subbuteo-stijl, Zwitserse stijl, Duitse stijl
en Newfooty-stijl.
4.3.2.2. 00-schaal speelfiguren gemaakt door Subbuteo: 18-21 mm diameter van de basis, 28-31 mm hoogte van de speelfiguur inclusief de
basis: "gegoten" type (geproduceerd in de jaren 60/70: de figuur en de plaat zijn gemaakt) van één mal), type "walking-figure" (geproduceerd in
1950 / 60s: De figuur en de plaat zijn gemaakt uit één mal. De figuur toont een lopende man.), type "bar-figure" (geproduceerd in 1960 / Jaren
70: De figuur is bevestigd op een staaf die in de basis is geplaatst.), "Plug-figure" -type (geproduceerd sinds 1980: De figuur is bevestigd op een
knop die in de basis wordt geplaatst.).

4.3.2.3. Sportende speelfiguren (geproduceerd sinds 1993): 21 mm diameter van de basis, 35-37 mm hoogte van de speelfiguur
inclusief de basis.

4.3.2.4. Toccer speelfiguren (geproduceerd sinds 1994): 21 mm diameter van de schijfvormige basis, 34-36 mm hoogte van de
speelfiguur inclusief de basis.
4.3.2.5. Profibase-bases (geproduceerd sinds 1995): die vergelijkbaar zijn met 00-schaal of Toccer-bases en kunnen worden gebruikt met figuren van
00-schaal.

4.3.2.6. Woodentop figuren (geproduceerd sinds 1995): bestaande uit een houten figuur van 30-32 mm hoogte (zonder voet) voor gebruik
op 00-schaal, Profibase of sportbasissen.
4.3.2.7. Zeugo-figuren (geproduceerd sinds 1998): vergelijkbaar met de 00-schaalcijfers.
4.3.3. Om met succes te worden gehomologeerd, moet een nieuw type speelfiguren industrieel worden geproduceerd en in voldoende hoeveelheden worden gedistribueerd
om aan elke gewenste bestelling te kunnen voldoen.

4.3.4 Homologatie wordt uitsluitend verleend op sportterreinen, en FISTF wijst uitdrukkelijk elke verplichting of garantie, expliciet of impliciet, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie die voortvloeit uit het verloop, de handel of het gebruik van de handel, alle andere
verplichtingen en aansprakelijkheden in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot, nalatigheid, actieve, passieve of
toegerekende aansprakelijkheid of strikte aansprakelijkheid), door de wet of anderszins, strikte aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid van
welke aard dan ook, en intellectuele eigendomsrechten, gerelateerd aan de gehomologeerde producten, hetzij jegens de aanvrager of een derde
partij.

Regel 5: Keeper
5.1. Afmetingen van de keeperfiguur
De keeper moet bestaan uit een figuur of een figuur met een basis. De omtrek van de vorm van de keeper moet de vorm hebben van een
trapezium, met een kleine en een grote boven- en onderkant. De keeper moet stevig aan een stang zijn bevestigd en een driedimensionale
verdedigingsinhoud hebben van maximaal 2700 mm 3 exclusief de stang, en beperkt door de volgende voorschriften door te voldoen aan de
volgende normen:
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5.1.1. Maximale hoogte van de keeper: 39 mm
5.1.2. Maximale dikte van de keeper: 6 mm
5.1.3. Maximale breedte van de kleine kant van de keeper: 13 mm

5.1.4. Maximale breedte van de grote kant van de keeper: 21 mm
5.1.5. De keeper symboliseert een menselijk lichaam

Opmerking: FISTF behoudt zich het recht voor te kiezen om geen homologatie te verlenen aan een keeper, als de vorm van de figuur
opzettelijk en sterk afwijkt van de natuurlijke menselijke vorm, om zo veel mogelijk van de gegeven maximale afmetingen te benutten.
5.2. Afmetingen van de keeperstang
De stang is bevestigd aan de keeperfiguur of de basis en maakt deel uit van de keeper door te voldoen aan de volgende normen:

5.2.1. De keeperstang is een rechte stang met een lengte van maximaal 20 cm en een maximale breedte van 4,5 mm, exclusief het handvat.

Opmerking: Spelers mogen een metalen schroefmoer of een ander bevestigingsmechanisme gebruiken om een keeper aan de keeperstang
te bevestigen, op voorwaarde dat de totale dikte van de schroefmoer (of ander bevestigingsmechanisme) wordt toegevoegd aan de dikte van
de benen van de keeper ( exclusief de uitstekende delen van de voeten) is niet groter dan de toegestane 6 mm.

5.2.2. Het handvat mag niet langer zijn dan 10 cm.
5.2.3. De totale lengte van de stang en het handvat mag echter niet meer zijn dan 25 cm.
5.2.4. Het buigen van de keeperstang is ten strengste verboden. Slechts een kleine hoek (<10 O) op het kruispunt tussen de stang en de
handgreep is toegestaan.

Opmerking: om ervoor te zorgen dat spelers hun keepers en staven op geen enkele manier wijzigen, om ze groter of breder of dikker dan
toegestaan te maken, zullen scheidsrechters het speciaal ontworpen FISTF-meetinstrument gebruiken dat kan controleren of er met een
keeper is geknoeid na het is gekocht. De exacte afmetingen en het ontwerp van het FISTF-meetgereedschap zijn verkrijgbaar via de FISTF
Sports Department.

5.3. Homologatie
5.3.1. Het is noodzakelijk om homologatie van een nieuw type keeper aan de FISTF-raad van bestuur te vragen voordat een speler deze in
een spel kan gebruiken. De aanvrager stuurt een monster van zijn producten, met een memorandum van begrip van de voorwaarden van
de regels 5.3.3 en 5.3.4.
5.3.2. De volgende keeperscijfers zijn goedgekeurd door FISTF. Elk verder ontwerp van een keeper moet aan FISTF worden gepresenteerd en
geautoriseerd voordat het in een wedstrijd mag worden gebruikt.

5.3.2.1. De volgende platte keeperstijlen: Engelse stijl, Subbuteo-stijl, Zwitserse stijl, Duitse stijl.
5.3.2.2. 00-schaal jockeykeeper uitwisselbaar of niet uitwisselbaar, 00-schaalkeeper met gestrekte armen, 00-schaalkeeper met
gebogen lichaam. Metalen en plastic versies van de keeperfiguur worden geaccepteerd.
5.3.2.3. Doelman van sportfiguur, bestaande uit een sportfiguur met een stok die uit de voet steekt. Houten en polystyreen versies
van de keeperfiguur worden geaccepteerd.
5.3.2.4. Toccer-doelman, bestaande uit een speciale Toccer-figuur zonder voet, met een stang die uit zijn voeten steekt. Metalen en
plastic versies van de keeperfiguur worden geaccepteerd.
5.3.2.5. Woodentop-doelman, bestaande uit een Woodentop-figuur gemonteerd op een schaal van 00 schaal met een uitstekende staaf.

5.3.2.6. Zeugo-keeper, vergelijkbaar met de keepers met een schaal van 00.
5.3.3. Om met succes te worden gehomologeerd, moet een nieuw type keeper industrieel worden geproduceerd en in voldoende hoeveelheden worden gedistribueerd om
aan elke gewenste bestelling te kunnen voldoen.

5.3.4. Homologatie wordt uitsluitend verleend op sportterreinen en FISTF wijst uitdrukkelijk elke verplichting of garantie af, expliciet of impliciet, inclusief,
maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie die voortvloeit uit de loop van de prestaties, de gang van zaken of het gebruik van handel, alle andere
verplichtingen en aansprakelijkheden, ongeacht of in contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, actieve, passieve of
toegerekende aansprakelijkheid of strikte aansprakelijkheid), door de wet of anderszins, strikte aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid van welke
aard dan ook, en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gehomologeerde producten, naar de aanvrager of naar een derde partij.
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Deel IV. GIDS VAN DE SCHEIDSRECHTER
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Regel 1: verplichtingen van de scheidsrechter

1.1 Een scheidsrechter wordt aangesteld om elke wedstrijd van een FISTF-wedstrijdevenement te volgen. Hij heeft de volledige controle over de
wedstrijd, inclusief de rustintervallen. Hij zal elke overtreding van de regels aankondigen en snelle en duidelijke instructies geven volgens de
internationale regels van het sporttafelvoetbal en door de woordenschat van de internationale scheidsrechter toe te passen.

1.1 D. In het geval dat een of beide spelers gehandicapte personen zijn, zal de scheidsrechter de specifieke regels voor gehandicapte spelers toepassen.

1.2. De scheidsrechter zal de spelregels naleven, maar mag afzien van straffen in het geval dat de beledigde speler vraagt om verder te
spelen. De beledigde speler mag een toegekende sanctie later niet accepteren nadat hij heeft gespeeld.

1.3. De scheidsrechter onderbreekt het spel bij de gelegenheden die door de regels worden bepaald en telkens wanneer hij van mening is dat dit
nodig is om een specifieke of onduidelijke situatie te verduidelijken of te verifiëren. Indien de aanvaller in geval van twijfelachtige situatie blijft spelen
zonder de scheidsrechter de gelegenheid te geven het spel te onderbreken om de betreffende situatie te verduidelijken of te verifiëren, beslist de
scheidsrechter in het voordeel van de verdediger.

1.4. De beslissing van de scheidsrechter is definitief. Bij twijfel kan de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en de hoofdscheidsrechter om advies
vragen.

1.5. Voordat de scheidsrechter aftrapt, moet hij de identiteit van de uitvoerende spelers verifiëren en de conformiteit van de gebruikte apparatuur met de
FISTF-voorschriften controleren met behulp van het speciaal ontworpen FISTF-meetinstrument.

1.6. De scheidsrechter is de enige wedstrijdtimer en houdt zijn eigen horloge bij. In het geval van het onderbreken van de wedstrijdonderbreking of in
het geval van tijdverspilling door de ene of de andere speler, zal de scheidsrechter verloren tijd beschouwen als gespeeld aan het einde van het
betreffende tijdsinterval.

1.7. De scheidsrechter vult het wedstrijdverslagformulier in en overhandigt het onmiddellijk aan de hoofdscheidsrechter nadat de wedstrijd is
afgelopen.
1.8. De scheidsrechter draagt tijdens de wedstrijd het uniform van de officiële scheidsrechter of een trainingspak. De wedstrijdorganisator heeft de bevoegdheid om
scheidsrechters te verplichten om in sportschoenen te presteren.
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