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P L A Y MOBIL voetbal




Een voetbalveld bestaat uit
een grasveld met 2 doelen en
waarop de achter-, zijlijnen,
middencirkel en het
strafschopgebied
zijn aangebracht.
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Een wedstrijd duurt 90
minuten. De wedstrijd
wordt in 2 helften van
telkens 45 minuten
opgedeeld met een
pauze van één
kwartier. Na de
pauze wisselen de
teams van speelhelft.



In voetbal nemen 2
teams van 10 spelers
en een doelman het
tegen elkaar op.

Één scheidsrechter en
2 assistenten leiden het
spel in goede banen.


Een sliding is alleen toegestaan
als de speler de bal eerst speelt
anders is het een overtreding.

Het is niet toegestaan om de
tegenstander vast te houden,
uit de weg te duwen of je erop
af te zetten. Bovendien mag je
als speler je been niet te hoog
optillen en dit om hoofdletsels
te vermijden.

Wanneer de overtreding
buiten het strafschopgebied
plaatsvindt, krijgt de
tegenstander de bal door
middel van een vrije trap.


De bal mag enkel gespeeld
worden met de voet, been, borst
of het hoofd en nooit met handen
en/of armen. Uitzondering is de
doelman die de bal met zijn
handen mag aanraken maar
enkel en alleen in
het strafschopgebied.


Wanneer de bal buiten
een zijlijn van het speelveld wordt
getrapt of gekopt, mag de
tegenstander de bal terug in het spel
brengen via een inworp. Deze inworp
gebeurt met de handen en steeds
boven het hoofd.


Vindt de overtreding plaats in het strafschopgebied,
dan geeft de scheidsrechter de tegenstander een strafschop.
Deze mag dan naar de goal trappen vanop een afstand
van 11 meter. Tijdens de strafschop mogen alleen de
strafschopnemer en de doelman van het andere team
aanwezig zijn in het strafschopgebied. Wat een spannend duel!


Deze regel is gecreëerd om te vermijden dat een speler alleen voor
het doel van de tegenstander blijft wachten tot hij de bal krijgt.
Als de speler de bal ontvangt tussen de laatste speler en de keeper
van de tegenstander, fluit de scheidsrechter buitenspel. Spelers
moeten er dus altijd op letten dat ze niet buitenspel staan tijdens een aanval.

   
Na 90 minuten fluit de scheidsrechter finaal op zijn fluitje en
geven alle spelers elkaar de hand en bedanken ze iedereen voor
hun fair play. In geval van een gelijkspel worden er tijdens een
internationaal voetbalevenement verlengingen ingelast.

Ziezo, nu ben je helemaal up to date voor je volgende voetbalwedstrijd.
www.playmobil.com

