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Wedstrijdreglement Tafelvoetbal - 2019 (halve competitie) 
 
1. Aan het toernooi tafelvoetbal doen uitsluitend bedrijventeams mee. 

 

2. Elk team bestaat uit 2 spelers. 
 

3. Het tafelvoetbal kent in tegenstelling tot alle andere wedstrijdsporten een halve competitie (tot 
13.00 uur).  

 

4. Het winnende team krijgt 150 bokaalpunten, het team opvolgend krijgt 145 bokaalpunten, etc. 
 

5. Teams dienen op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijden (5 minuten voor aanvang). Het 
spelschema biedt geen uitloopmogelijkheden. Te laat betekent minder speeltijd. Er wordt NIET 

gewacht. 

 
6. Ploegen die te laat zijn, krijgen een puntenmindering van 5 punten per minuut. De 

wedstrijdleiding beslist. 
 

7. De wedstrijden worden niet iedere ronde omgeroepen. De spelers worden geacht kennis te 

nemen van de schema’s (uitgehangen bij de wedstrijdleiding) en op tijd bij de tafels aanwezig te 
zijn. 

 
8. De wedstrijdduur is 10 minuten per wedstrijd.   

 
9. Er wordt niet van kant gewisseld. 

 

10. Scheidsrechters worden geleverd door de niet-spelende teams uit de eigen poule. S.V.P. aandacht 
hiervoor, zodat het wedstrijdschema vlot doorgang kan vinden. Wedstrijdbriefjes zijn bij de 

tafelvoetbaltafels aanwezig.  
 

11. Scheidsrechters tellen ook. Op het wedstrijdbriefje kan de stand bijgehouden worden (d.m.v. 

turven). De scheidsrechters worden verzocht de uitslag op het wedstrijdbriefje te vermelden en 
vooral te checken of de juiste winnaar wordt aangegeven. 

 
12. Een bal wordt als goal beschouwd als hij werkelijk niet terugkeert op het speelveld. 

 
13. Een bal die via de verdedigende partij het doel in gaat wordt als goal beschouwd als hij werkelijk 

niet terugkeert op het speelveld. 

 
14. Het is verboden om met de baren(stang) 360° te draaien.  

 
15. Indien een speler 360° met de baren draait wanneer hij aan de bal is, mag de tegenpartij de bal 

uitnemen bij hun keeper.  

 
16. Indien een speler 360° met de baren draait, en er wordt hieruit gescoord, telt de goal niet. De 

tegenpartij mag de bal uitnemen bij de keeper.   
 

17. Een team kan een 'uit bal' krijgen. Bij een uit bal mag de keeper de bal opnieuw uitnemen. Een 

uit bal wordt gegeven aan het team dat als laatste een goal heeft geïncasseerd.  
Van een 'uit bal' is sprake wanneer:  

 - De bal uit het speelveld gaat. 
      - De bal buiten bereik van een veldspeler ligt 

 - Er een vreemd voorwerp op de tafel ligt.  
 

18. De bal mag niet langer dan 15 seconden in bezit zijn van één baar.  

 
19. Het is verboden de baren van de tegenpartij vast te pakken of er op een andere manier voor te 

zorgen dat de tegenpartij gehinderd wordt bij het gebruik van haar baren.  
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20. Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend; protesten worden niet in behandeling genomen.  
 

21. Niet deelnemende ploegen krijgen automatisch nul bokaalpunten. 
 

22. In punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  


