Circulaire nr. 1302
Zurich, 31 mei 2012
Spelregelwijzigingen 2012 – 2013
Geachte heer, mevrouw,
ste

De 126 Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond
plaats op 3 maart 2012. De tijdens deze vergadering goedgekeurde spelregelwijzigingen en de
diverse instructies en richtlijnen staan hieronder weergegeven.

Spelregelwijzigingen en besluiten van de Board

1.

Regel 1 – Het speelveld
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters – Commerciële reclame
(ingediend door FIFA)

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Commerciële reclame moet zich op minimaal 1
meter van de zij- of doellijnen bevinden.

Reclame op de grond moet zich op minimaal 1
meter van de zij- of doellijnen bevinden.
Staande reclame moet zich op tenminste:
 1 meter van de zijlijnen van het
speelveld bevinden
 dezelfde afstand van de doellijn als de
diepte van het doelnet bevinden
 1 meter van het doelnet bevinden

Toelichting
Er mag geen staande reclame zijn aangebracht binnen een afstand van 1 meter rondom het doel om
de wedstrijd officials een onbelemmerd zicht op het doel te geven.
Het voorstel is goedgekeurd met enige terughoudendheid, omdat voor sommige stadions geldt dat
een volle meter afstand achter het doel niet mogelijk is zonder ingrijpende verbouwingen aan het
stadion.

2.

Regel 3 – Het aantal spelers
(ingediend door FIFA met aanvullingen van de Schotse FA)

Huidige tekst

Nieuwe tekst
Als, bij het begin van de wedstrijd, een op het
wedstrijdformulier vermelde wisselspeler op
het speelveld komt in plaats van een op het
wedstrijdformulier vermelde speler zonder
dat de scheidsrechter hiervan op de hoogte is
gebracht:
 zal de scheidsrechter de betrokken
wisselspeler laten meespelen
 wordt er geen actie ondernomen tegen
de betrokken wisselspeler
 wordt het aantal wisselspelers van het
overtredende team niet verminderd
 rapporteert de scheidsrechter het
voorval aan de bond
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Toelichting
Het komt met regelmaat voor dat een wissel wordt doorgevoerd vóór aanvang van de wedstrijd, nadat
de scheidsrechter op de hoogte is gebracht van de namen van de spelers en wisselspelers. Dit wordt
vaak veroorzaakt door een blessure van een speler tijdens de warming-up. Als de scheidsrechter
hiervan op de hoogte wordt gebracht, is dit toegestaan, maar het is noodzakelijk dat duidelijk wordt
gemaakt hoe te handelen als de scheidsrechter niet van de wissel op de hoogte is gebracht.

3.

Regel 4 – De uitrusting van de spelers
(ingediend door de FA)

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Kousen

Kousen - als tape of soortgelijk materiaal is
aangebracht op de buitenkant van de kousen
moet deze van dezelfde kleur zijn als dat deel
van de kousen waarop het is aangebracht.

Toelichting
Een toenemend aantal spelers gebruikt grote hoeveelheden tape aan de buitenkant van de kousen.
Dit kan in een veelheid aan kleuren zijn waardoor de kous er geheel anders uit gaat zien. Dit kan
verwarring veroorzaken, met name voor assistent- scheidsrechters die vaak naar de kous moeten
kijken om te bepalen wie de bal het laatst speelde voordat deze uit het spel ging.

4.

Regel 8 – Het begin en de hervatting van het spel
(ingediend door de FA)

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Overtredingen en straffen
Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen:
(….)

Overtredingen en straffen
Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen:
(….)
Als de bal in het doel gaat:
 Als een scheidsrechtersbal
rechtstreeks in het doel van de
tegenpartij wordt getrapt, wordt het
spel hervat met een doelschop
 Als een scheidsrechtersbal
rechtstreeks in het eigen doel wordt
getrapt, wordt het spel hervat met een
hoekschop voor de tegenpartij

Toelichting
Er hebben zich meerdere gevallen voorgedaan waarbij een doelpunt werd gescoord uit een
scheidsrechtersbal waarbij geen sprake was van strijd om de bal. Dit heeft veel druk op de
scheidsrechter gelegd, omdat hij verplicht is het doelpunt goed te keuren. We zien dan vaak de
ongewenste situatie dat de tegenpartij het team toestaat, zonder dat enig speler een poging doet dit te
verhinderen, een doelpunt te scoren vanaf de aftrap, om de wedstrijd weer in evenwicht te brengen.
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5.

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters – Disciplinaire straffen
(ingediend door FIFA)

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Disciplinaire straffen
Er zijn omstandigheden waarbij een
waarschuwing wegens onsportief gedrag bij een
opzettelijke handsbal nodig is, bijv. als een
speler:
Opzettelijk en opzichtig hands maakt om te
voorkomen dat een tegenstander in balbezit komt

Disciplinaire straffen
Er zijn omstandigheden waarbij een
waarschuwing wegens onsportief gedrag bij een
opzettelijke handsbal nodig is, bijv. als een
speler:
 Opzettelijk en opzichtig hands maakt
om te voorkomen dat een tegenstander
in balbezit komt

Toelichting
Het is belangrijker om de gevolgen van een handsbal te bestraffen dan het feit dat het opzichtig
gebeurde. Feitelijk kan een handsbal onopvallend zijn, maar wel degelijk heel belangrijk. Verder is het
moeilijk om te definiëren wat precies wordt bedoeld met ‘opzichtig’, en dus is het moeilijk om tot een
uniforme interpretatie te komen, in het bijzonder als het gaat om scheidsrechters uit verschillende
landen of continenten met verschillende achtergronden. Het weglaten van het woord ‘opzichtig’ en op
voorwaarde dat indien de tegenstander door de handsbal niet in balbezit kon komen waardoor de
overtredende speler een waarschuwing moet krijgen, maakt de interpretatie eenvoudiger.

Overige besluiten van de IFAB
1.

Aanvullende Assistent Scheidsrechter (AASR)
(ingediend door FIFA)

Er werd opgemerkt dat de definitieve feedback betreffende het AASR experiment tot 31 mei 2012 kon
worden meegenomen; dit aangevuld met de ervaringen van het EURO 2012 eindtoernooi waarna het
afgerond wordt met een presentatie aan de bijzondere IFAB vergadering op 5 juli 2012.
2.

Doellijntechnologie (DLT)
(ingediend door FIFA)

De leden hebben de aanbeveling om twee bedrijven, Hawk-Eye en GoalREf/Fraunhofer, door te laten
gaan naar testfase 2, goedgekeurd.
3.

FIFA Task Force Football 2014
(ingediend door FIFA en besproken tijdens de tweede bijeenkomst van de Task Force, op 25
oktober 2011: het gebruik van radiocommunicatie en andere apparatuur)
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters – Overige uitrusting
(ingediend door FIFA)

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Overige uitrusting:
(….)
Het gebruik van radio communicatiesystemen
tussen spelers en/of technische staf is niet
toegestaan.

Overige uitrusting:
(….)
Het gebruik van elektronische
communicatiesystemen tussen spelers en/of
technische staf is niet toegestaan.

Toelichting
De huidige tekst ’radio communicatie apparatuur’ doet geen recht aan technologische vooruitgang
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4.

Oplosbare verfspray
(ingediend door FIFA)

FIFA heeft de leden bijgepraat over het experiment met oplosbare verfspray tijdens CONMEBOL’s
2011 Copa America. Uitleg werd gegeven over het feit dat er in oktober 2011 een uitgebreid
CONMEBOL rapport was ontvangen door FIFA and IFAB, waarin de resultaten duidelijk waren
weergegeven. Het betrof het experiment tijdens de Copa America van 2011, waarvoor op 5 maart
2011 aan CONMEBOL door IFAB toestemming was gegeven, betreffende het gebruik van oplosbare
verfspray om een afstand van 9.15 meter aan te geven
Voornaamste doelen:
1. Effectieve toepassing van bestaande richtlijnen, waardoor de afstand van 9.15 meter tussen
de bal en het muurtje duidelijk in acht wordt genomen.
2. Minder tijdrekken doordat het sneller duidelijk is wat de plaats en afstand moet zijn. Bovendien
is er door het gebruik van oplosbare verfspray meer effectieve speeltijd omdat het formeren
van het muurtje door de verdedigers sneller gaat.
3. Oplosbare verfspray is een nieuw middel dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan fair play,
waardoor confrontaties tussen spelers en officials in voorkomende gevallen vermeden
worden.
4. Vanwege de lage kosten kan oplosbare verfspray worden toegepast in alle professionele en
amateur competities.
De leden gaven toestemming om het gebruik van een dergelijke spray te gebruiken en bieden elke
afzonderlijke bond de ruimte om zelf te beslissen of ze het gebruik van de spray willen invoeren.
N.B. Zowel het bestuur amateurvoetbal als het bestuur betaald voetbal heeft t.a.v. het
bovengenoemde besluit van de IFAB besloten het gebruik van oplosbare verfspray vooralsnog
niet in te voeren.
5.

Regel 4 – De uitrusting van de spelers
(ingediend door FIFA)

De leden hebben, vooruitlopend op de definitieve toestemming tijdens de vergadering van 5 juli,
toestemming gegeven voor het gebruik van hoofddoeken, onder verwijzing naar het Medisch Comité
van de FIFA voor een analyse betreffende de veiligheid.
6.

Reglementen betreffend het 2014 FIFA Wereldkampioenschap in Brazilië kwalificatiewedstrijden
(ingediend door FIFA)

Er werd uitleg gegeven over het feit dat er in de reglementen voor het WK 2014 in Brazilië staat:
“Er mogen 23 spelers op het wedstrijdformulier worden gezet (11 spelers en 12 wisselspelers). De 11
eerstgenoemde spelers moeten in de basis staan en de overige 12 worden aangemerkt als
wisselspeler” (FIFA reglementen, pagina 23)
De spelregels (Regel 3), echter, staan slechts een aantal van maximaal 7 aangewezen wisselspelers
toe. (Spelregels Veldvoetbal, pagina 15)
De FIFA heeft derhalve toestemming gezocht om alsnog deze reglementen in hun huidige vorm te
handhaven en dus een maximum aantal van 12 aangewezen wisselspelers toe te staan.
De spelregels moeten daarom als volgt worden aangepast:
Huidige tekst
Nieuwe tekst
Aantal wissels
Officiële competities
Tijdens een officiële competitiewedstrijd,
georganiseerd onder auspiciën van de FIFA, de
confederaties of de nationale bonden, mogen
maximaal drie wisselspelers worden gebruikt.
De competitiereglementen moeten aangeven
hoeveel wisselspelers mogen worden
opgegeven, variërend van drie tot maximaal
zeven.

Aantal wissels
Officiële competities
Tijdens een officiële competitiewedstrijd,
georganiseerd onder auspiciën van de FIFA, de
confederaties of de nationale bonden, mogen
maximaal drie wisselspelers worden gebruikt.
De competitiereglementen moeten aangeven
hoeveel wisselspelers mogen worden
opgegeven, variërend van drie tot maximaal
twaalf.
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Toelichting
FIFA heeft uitgelegd dat de regels de twaalf wisselspelers niet verplicht stellen. Coaches hebben nu
ook het voordeel dat ze kunnen werken met de hele groep spelers tijdens wedstrijden die kort achter
elkaar worden gespeeld, bijvoorbeeld tijdens het weekend en de daarop volgende midweekse
wedstrijd. Blessures of technische aangelegenheden kunnen nu beter opgevangen worden. De teams
hebben nu ook het voordeel dat er een derde doelverdediger achter de hand is in het geval van een
last-minute blessure net voor aanvang van de wedstrijd. Tot slot hebben jonge spelers er echt
voordeel van wanneer ze er van kunnen profiteren om de kleedkamer en bank te kunnen delen met
ervaren spelers en hun professionele omgeving, hetgeen ook als factor in de ontwikkeling moet
worden gezien.
Het voorstel werd goedgekeurd en er werd opgemerkt dat de nieuwe regel al van kracht is tijdens de
kwalificatiewedstrijden voor het WK 2014 in Brazilië.
N.B. Zowel het bestuur amateurvoetbal als het bestuur betaald voetbal heeft t.a.v. het
bovengenoemde besluit van de IFAB besloten vooralsnog het aantal wisselspelers in de
reglementen niet aan te passen.
Invoering
De besluiten van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Board, met betrekking tot de
spelregelwijzigingen van dit jaar, zijn bindend voor confederaties en bonden met ingang van 1 juli
2012. Echter, confederaties en bonden wiens huidige seizoen nog niet is beëindigd op 1 juli mogen de
invoering van de aangenomen spelregelwijzigingen in hun competities uitstellen tot het begin van het
volgende seizoen.

Juni 2012
De Werkgroep Spelregels Veldvoetbal
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