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Informatie vooraf
Algemeen: De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB, aangepast aan het
schoolvoetbal (http://www.schoolvoetbal.nl/toernooi/reglement/).
•
•

Mocht het toernooi door omstandigheden niet doorgaan, dan ontvangt u daarvan tijdig bericht (zie ook de
website).
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.
Deelname: Er mogen alleen spelers worden opgesteld, die op het inschrijfformulier van het team
voorkomen, op de school zitten en het is op eigen risico.

•
•

Zonder overleg met het wedstrijdsecretariaat mogen geen spelers van andere elftallen worden opgesteld.
Worden er spelers opgesteld die niet op het formulier staan, verlies je de wedstrijd met 2-0.
Gelijke stand: Als er in een poule twee of meerdere teams eindigen met een gelijke aantal punten, dan
beslist het volgende criteria:

•
•
•
•

Het onderlinge resultaat.
Onderlinge resultaat gelijk? Dan geldt het doelsaldo.
Doelsaldo gelijk? Strafschoppen volgens het ABAB -principe.
Leveren deze criteria geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van strafschoppen volgens
het ABAB-principe.
Wedstrijdsecretariaat: Er wordt voor iedere wedstrijd een eindsein geven, er is geen beginsein.
Scheidsrechter beslissing: Er is geen protest mogelijk tegen de beslissing van de scheidsrechter.
Verlies, diefstal en beschadigde (waardevolle) spullen: De toernooileiding is niet verantwoordelijk voor het
zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen. Geef je waardevolle spullen af aan je leider.
Kleedkamers: zorg ervoor dat de kleedkamers en velden schoon en netjes achter gelaten worden.
Rol ouders en coaches: Positief stimuleren langs de zijlijn. Wat niet kan is het veld betreden, commentaar op
de spelleiding (let op er zijn geen scheidsrechters).

1ste waarschuwing = gedrag aanpassen/ van het veld af. 2de waarschuwing = diskwalificatie.
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KNVB-wedstrijdvorm: 6 tegen 6.
Leeftijd:
Veldafmeting:
Doelformaat:
Balformaat:
Speelduur:
Rusttijd:
Keeper:
Strafschoppen:
Speler wisselen:

Groep 3 t/m6.
42,5m x 30m (kwartveld).
5m x 2m (Pupillendoel).
4 (290 gram).
1x20 minuten.
Geen, er wordt niet gewisseld van helft (Toernooicommissie beslist anders).
Ja.
Vanaf 7 meter.
Maximaal 5 (incl. keeper) en moet aan de scheidsrechter gemeld worden.

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf
eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.
Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit
wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap
op zeven meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en
hoofd) mag wel worden opgepakt.
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te passen of te
schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen.
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of
te passen. In beide gevallen, na in dribbelen of inpassen, mag er direct worden gescoord door de speler die de
hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.
Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden van het veld. Beide
teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is in gedribbeld kan er direct worden
gescoord door de speler die in dribbelt.
Vrije bal: Een vrije bal mag gepast, in gedribbeld, of geschoten worden.
Overtreding/ scoringskans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen
van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.
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KNVB-wedstrijdvorm: 8 tegen 8.
Leeftijd:
Veldafmeting:
Doelformaat:
Balformaat:
Speelduur:
Rusttijd:
Keeper:
Strafschoppen:
Speler wisselen:

Groep7t/m8.
42,5m x 30m (half veld).
5m x 2m (Pupillendoel).
4 (290 gram).
1x20 minuten.
Geen, er wordt niet gewisseld van helft (Toernooicommissie beslist anders).
Ja.
Vanaf 9 meter.
Maximaal 5 (incl. keeper) en moet aan de scheidsrechter gemeld worden.

Aftrap:
De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams
starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.
Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit
wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap
op negen meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en
hoofd) mag wel worden opgepakt.
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te passen of te
schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen.
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of
te passen. In beide gevallen, na in dribbelen of inpassen, mag er direct worden gescoord door de speler die de
hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.
Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden van het veld. Beide
teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is in gedribbeld kan er direct worden
gescoord door de speler die in dribbelt.
Vrije bal: Een vrije bal mag gepasst, in gedribbeld, of geschoten worden.
Overtreding/ scoringskans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen
van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.
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