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Geachte heer, mevrouw,
ste

De 127 Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond
plaats in Edinburgh op 2 maart 2013. De tijdens deze vergadering goedgekeurde spelregelwijzigingen
en de diverse instructies en richtlijnen staan hieronder weergegeven.

Spelregelwijzigingen en besluiten van de Board
Regel 11 – Buitenspel
Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters
Discussie over “een tegenstander in diens spel beïnvloeden / voordeel trekken uit” (ingediend
door FIFA)
1.

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Definities
In de context van Regel 11 – Buitenspel, zijn de
volgende criteria van toepassing:

Definities
In de context van Regel 11 – Buitenspel, zijn de
volgende criteria van toepassing:

(…)

(…)


“Ingrijpen in het spel” betekent het
spelen of raken van de bal, die door een
medespeler is gespeeld of geraakt;



“Ingrijpen in het spel” betekent het spelen
of raken van de bal, die door een
medespeler is gespeeld of geraakt;



“Een tegenstander in diens spel
beïnvloeden” betekent voorkomen, dat
een tegenstander de bal kan spelen of
in staat is te spelen door duidelijk het
gezichtsveld of de bewegingen van de
tegenstander te blokkeren of het maken
van een gebaar of beweging die, naar
het oordeel van de scheidsrechter, een
tegenstander misleidt of afleidt



“Een tegenstander in diens spel
beïnvloeden” betekent voorkomen, dat
een tegenstander de bal kan spelen of in
staat is te spelen door duidelijk het
gezichtsveld of de bewegingen van de
tegenstander te blokkeren of een
tegenstander aan te vallen in strijd om
de bal



“Voordeel trekken uit de
buitenspelpositie” betekent het spelen
van de bal, die terugkomt van de
doelpaal of doellat terwijl hij zich op het
moment van spelen in buitenspelpositie
bevindt of het spelen van de bal, die
terugkomt van een tegenstander terwijl
hij zich op het moment van spelen in
buitenspelpositie bevindt



“Voordeel trekken uit de buitenspelpositie”
betekent het spelen van de bal

I)

die terugkomt van, of van richting
wordt veranderd door, de doelpaal,
doellat of een tegenstander, terwijl hij
zich in buitenspelpositie bevond
die terugkomt van, van richting wordt
veranderd door, of naar hem gespeeld
wordt door, een tegenstander die een
bewuste redding maakt, terwijl hij zich
in buitenspelpositie bevond.

II)

Een speler die zich in buitenspelpositie
bevindt en die de bal ontvangt van een
tegenstander die de bal bewust speelt (behalve
bij het maken van een redding), wordt niet
beschouwd als een speler die voordeel trekt.
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Toelichting
De huidige tekst zorgt voor veel discussie omdat er te veel ruimte voor interpretatie gelaten wordt en
niet nauwkeurig genoeg is. De nieuwe tekst sluit beter aan met feitelijke spelsituaties en zal een einde
maken aan de verwarring met betrekking tot definities rond „terugkomen van‟, „van richting worden
veranderd door‟ en wanneer een bewuste redding is gemaakt.
De FIFA heeft gezorgd voor een CD met enkele clips ter verduidelijking van deze spelregelwijzigingen.

Overige besluiten van de IFAB
1.

Doellijntechnologie (DLT)
(ingediend door FIFA)
Er is besloten dat de organisator van de competitie een besluit moet nemen over het gebruik
van DLT in haar competities. Er was unanieme overeenstemming over het feit dat als er DLT
beschikbaar is in een stadion, dit gebruikt moet worden, omdat het geen voordeel oplevert
voor de betrokken teams.

2.

Aanvullende Assistent Scheidsrechter (AASR)
(ingediend door FIFA)

Zoals besloten tijdens de vorige Jaarlijkse Business Meeting in oktober 2012, zal de nieuwe tekst met
betrekking tot aanvullende assistent-scheidsrechters (circulaire no. 1322 van 25 oktober 2012) worden
opgenomen in de gedrukte versie van de spelregels 2013/2014

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
2013. 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.
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