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 SCHEIDSRECHTERSVERENIGING   

  Opgericht 14 januari 1924 

  “Zwolle en Omstreken” 
  

    
  Koninklijk goedgekeurd 28 september 1970 

 

Fair Play Reglement Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 
 

 De minimale score per wedstrijd is nul (0) punten; de maximale score is tien (10) punten. 
 

 De uitgangswaarde voor de scheidsrechters is een acht (8); indien er geen gele kaarten zijn uitgereikt, 

 is het ter beoordeling aan de scheidsrechter(s) of de score een acht (8) blijft of dat de score naar een 

 zeven (7) of een negen (9) wordt bijgesteld, afhankelijk van het aantal gemaakte overtredingen en het 

 sportieve gedrag tijdens de wedstrijd; aan de scheidsrechter(s) wordt overgelaten of de laatste punten, 
 dat leidt tot de maximale score van tien (10) punten, ook daadwerkelijk worden gegeven; 
 

 Bij de eerste gele kaart, die wordt uitgereikt, wordt de beginscore van het team, dat de gele kaart ont- 

 vangt, automatisch verlaagd met twee (2) punten en kan de score van het desbetreffende team nooit 

 hoger zijn dan zes (6) punten; 
 

 Bij elke volgende gele kaart die wordt uitgereikt, worden er twee (2) punten van de score afgetrokken 

 en kan de score van het desbetreffende team nooit hoger zijn dan vier (4) punten; 
 

 Indien er een rode kaart (na 2x geel) wordt uitgereikt, wordt de score van het team, dat de rode kaart 

 ontvangt, automatisch verlaagd met vier (4) punten en kan de score van het desbetreffende team nooit 
 hoger zijn twee (2) punten; 
 

 Indien er een direct rode kaart wordt uitgereikt, wordt de beginscore van het team, dat de rode kaart 

 ontvangt, automatisch verlaagd met vier (4) punten en kan de score van het desbetreffende team nooit 

 hoger zijn dan vier (4) punten; dit geldt eveneens voor elke volgende – direct – rode kaart; de score van 

 het desbetreffende team bedraagt dan nul (0) punten; 
 

 Alle wedstrijden tellen mee voor de Fair Play-score; de wedstrijden van de kruisfinales en finales tellen 

 ook mee; Daarom wordt de totale Fair Play-score gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden, zodat 

 voor elk team een (eerlijke) gemiddelde score wordt berekend; 
 

 Tegen de beoordeling van de scheidsrechter(s) kan geen protest worden aangetekend, tenzij de hier  
 voor genoemde restricties niet door de scheidsrechter(s) zijn opgevolgd; 
 

 Indien daartoe aanleiding bestaat, behoudt de organisatie van het Jan Willem van Essen zaalvoetbal- 

 toernooi, in handen van het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o., zich het recht voor 

 om de beoordeling van de scheidsrechter(s) naar boven of naar beneden bij te stellen.  
 

 De behaalde scores worden gedurende het zaalvoetbaltoernooi niet bekend gemaakt; na afloop van 

 het toernooi en nà de prijsuitreiking, zijn/liggen alle uitslagen inclusief de becijferingen ten behoeve 

 van de Piet de Vos Fair Play bokaal, bij de organisatie (wedstrijdsecretariaat) ter inzage. 
 

  
 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de SZO d.d. 28 augustus 2019. 
 

 

 

 

 

 
 

_________________________       _________________________  

E.J.H. de Gier, voorzitter        J. Lahuis, secretaris 


