Reglement shoot-outs
Verkrijgen van een beslissing door middel van shoot-outs, zoals bedoeld in artikel B 7.2
bondsreglement; nadere uitwerking. Onderstaande beschrijft zowel de spelregel als de
procedure.
1. Van elk van de beide teams worden vijf spelers voor het nemen en één (doel)verdediger
voor het verdedigen van de shoot-outs aangewezen door de aanvoerder of
teambegeleider uit de spelers die op het wedstrijdformulier staan vermeld. Tijdens de
shoot-out serie mogen deze spelers niet vervangen worden, anders dan in dit reglement
beschreven.
2. Een speler die tijdens de wedstrijd een rode kaart heeft gekregen, mag niet deelnemen
aan de shoot-out serie. Een speler die tijdens de wedstrijd een gele kaart heeft
gekregen mag wel deelnemen aan de shoot-out serie, ook wanneer de straftijd nog niet
ten einde was bij het beëindigen van de wedstrijd.
3. De aanvoerder of teambegeleider geeft aan de BG of de scheidsrechters op in welke
volgorde de vijf spelers van zijn team een shoot-out zullen nemen; tijdens de eerste
serie shoot-outs moet deze volgorde precies aangehouden worden.
4. Om te bepalen welk team met het nemen van de shoot-outs zal beginnen wordt door de
scheidsrechters geloot.
5. Alle spelers die op het wedstrijdformulier staan vermeld, behalve de spelers die tijdens
de wedstrijd een rode kaart hebben gekregen, mogen op het speelveld staan. Zij
moeten buiten het 23-metergebied staan waar de shoot-outs worden uitgevoerd en
moeten minimaal tien (10) meter verwijderd staan van de plek waar nemers de shootouts starten.
6. De (doel)verdediger van het team dat een shoot-out neemt, moet buiten de cirkel bij de
achterlijn plaatsnemen.
7. Uitsluitend de speler die een shoot-out neemt en de (doel)verdediger die de shoot-out
verdedigt, mogen tijdens deze shoot-out in het 23-metergebied komen.
8. Indien de (doel)verdediger ook een shoot-out neemt, moet hij voldoende tijd krijgen om
zijn beschermende kleding af te doen en na de shoot-out weer aan te doen.
9. Vijf spelers van elk team nemen bij toerbeurt elk een shoot-out op een door de
(doel)verdediger van de tegenpartij verdedigd doel.
10. De shoot-out dient als volgt te worden uitgevoerd:
a. de (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt start op of achter de doellijn.
b. De bal wordt recht tegenover het midden van het doel op de dichtstbijzijnde 23meterlijn gelegd.
c. De speler die de shoot-out neemt start buiten het 23-metergebied en dicht bij de bal.
d. De scheidsrechter fluit om de shoot-out te laten beginnen; de speler die de shoot-out
neemt en de (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt mogen vanaf het
fluitsignaal in elke richting bewegen.
e. De shoot-out is ten einde als:
i. acht (8) seconden vanaf het beginsignaal voorbij zijn;
ii. een doelpunt is gescoord van binnen de cirkel;
iii. de aanvaller een overtreding begaat;
iv. de (doel)verdediger binnen of buiten de cirkel een onopzettelijke overtreding
begaat: de shoot-out wordt overgenomen door dezelfde aanvaller op dezelfde
(doel)verdediger;
v. de (doel)verdediger binnen of buiten de cirkel een opzettelijke overtreding
begaat: een strafbal wordt toegekend;
vi. de bal buiten het speelveld gaat via de achterlijn of zijlijn, ook wanneer dit door
de (doel)verdediger opzettelijk gebeurt.
11. Indien een strafbal is toegekend mag deze worden genomen en verdedigd door elke
speler vermeld op het wedstrijdformulier die reglementair aan de shoot-out serie mag
deelnemen.
12. Het team dat bij de shoot-out serie de meeste doelpunten maakt, wint.
13. Als tijdens de shoot-out serie een definitieve uitslag is verkregen is die ten einde, wat
betekent dat de dan nog resterende shoot-outs van de serie niet worden genomen.

14. Indien ook na de shoot-out serie van in totaal tien (10) shoot-outs er nog geen
beslissing is verkregen worden shoot-outs genomen volgens de zogeheten sudden death
procedure:
a. dezelfde vijf spelers van elk team zetten de shoot-out serie voort tegen dezelfde
(doel)verdediger, tot bij een gelijk aantal genomen shoot-outs van elk der teams
een verschil in doelpunten is verkregen.
b. De sudden death serie wordt begonnen door het team dat de laatste shoot-out uit
de eerste serie nam.
c. De vijf spelers van elk team mogen hun shoot-outs nemen in een van de eerste
serie afwijkende volgorde.
d. Het team dat in de sudden death serie een doelpunt voorsprong verkrijgt bij een
gelijk aantal genomen shoot-outs per team, wint.
e. De sudden death serie wordt zo met dezelfde spelers voortgezet tot een beslissing
is verkregen.
15. Indien tijdens de shoot-out serie één van de spelers die de shoot-outs neemt of
verdedigt bestraft wordt met een gele of rode kaart:
a. de betreffende speler mag niet langer als speler aan de shoot-out serie deelnemen
en kan, behalve in het geval van de (doel)verdediger, niet worden vervangen.
b. de betreffende (doel)verdediger mag alleen voor het verdedigen van de shoot-out
worden vervangen door één van de spelers van zijn team die een shoot-out nemen.
Deze speler moet voldoende tijd krijgen om beschermende kleding aan te doen en
deze af te doen wanneer hij zelf een shoot-out gaat nemen en deze daarna weer aan
te doen. Wanneer de betreffende (doel)verdediger ook een shoot-out neemt, mag hij
hiervoor niet worden vervangen.
c. elke shoot-out die de gestrafte speler nog had moeten nemen, telt als ‘geen
doelpunt’; het resultaat van de shoot-out(s) die de gestrafte speler vóór zijn straf al
heeft genomen wijzigt niet.
16. Indien tijdens de shoot-out serie de (doel)verdediger door een blessure niet verder kan
spelen, mag hij worden vervangen door een andere (doel)verdediger die op het
wedstrijdformulier vermeld staat.
17. Indien tijdens de shoot-out serie de speler die de shoot-out moet nemen door een
blessure niet verder kan spelen, mag hij worden vervangen door een andere speler van
zijn team die op het wedstrijdformulier vermeld staat, met inachtneming van lid 2 van
het shoot-out reglement.
18. Wanneer een doelverdediger zonder opzet zijn helm verliest in een spelsituatie en
hierdoor een situatie ontstaat die de shoot-out beïnvloedt, dan wordt het spel
voortgezet met een retake.

