
TOERNOOI REGLEMENT



Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de 
bepalingen en reglementen van de KNVB. 

Alle deelnemende teams dienen zich te 
houden aan de aanwijzingen van de 
toezichthouders.

Het spelers formulier dient vóór de eerst 
gespeelde wedstrijd van je eigen team 
compleet ingevuld te worden afgeleverd bij 
de wedstrijdleiding. Elke speler dient lid te zijn 
van de vereniging waarvoor hij/zij uitkomt. 

Teams die niet spelen dienen plaats te nemen 
op de tribune. De ploegen kunnen zich vijf 
minuten voor aanvang van hun wedstrijd 
gereed houden in de zaal.

1) HUISREGELS
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ALGEMEEN



Het is nadrukkelijk verboden 
buiten het speelveld (kleedkamer, 
gang en langs het veld) een 
warming-up met bal uit te voeren. 

Houd de kleedkamers schoon, en 
laat bij het verlaten, de 
kleedkamers netjes achter voor de 
volgende teams.

De organisatie is niet aansprakelijk 
voor verlies/diefstal van 
persoonlijke eigendommen.

Er wordt niet gewisseld van 
speelhelft. Het eerstgenoemde 
team op het wedstrijdschema 
(thuisploeg) verricht altijd de 
aftrap. Het eerstgenoemde team 
start altijd aan de kant van de 
kantine.

Direct na de laatst gespeelde 
wedstrijd, zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden in de zaal van 
Sporthal de Omganck
Sportfondsen. Hier zullen naast de 
collectieve prijzen ook de prijs 
voor beste speler/speelster van 
het toernooi worden uitgereikt. 
Ook zal er een fair-play prijs 
worden uitgereikt.

In alle gevallen waarin dit 
spelreglement niet voorziet, 
beslist de organisatie.
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De teams bestaan uit maximaal 12 
spelers/speelsters, waarvan er gelijktijdig in 
het speelveld mogen staan: 

1) AANTEL DEELNEMERS

Elk team dient minimaal één trainer/coach op 
de bank te hebben. Hij/zij wordt geacht dit 
reglement alsmede de KNVB 
zaalvoetbalregels te kennen en deze vooraf 
over te brengen op de spelers/speelsters.

2) TRAINER/COACH

O7 t/m O10: vijf veldspelers en één 
doelverdediger.
O11 t/m O17: vier veldspelers en één 
doelverdediger.

TEAM 
SAMENSTELLING



3) LEEFTIJDSGRENZEN EN DISPENSATIE
De leeftijdsgrenzen van het lopende seizoen uit de veldcompetitie 
zijn ook van toepassing voor dit toernooi. 

In elke leeftijdscategorie is één dispensatiespeler per team 
toegestaan, welke maximaal één kalenderjaar te oud mag zijn. In de 
gemengde teams mogen meisjes één kalenderjaar te oud zijn, met 
uitzondering in O9 en jonger.
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JO16 – junioren: geboren in of voor 2007.
JO15/MO15 – junioren: geboren in of voor 2008.
JO14 – junioren: geboren in of voor 2009.
JO13/MO13 – pupillen: geboren in of voor 2010.
JO12 – pupillen: geboren in of voor 2011.
JO11/MO11 – pupillen: geboren in of voor 2012.
JO10 – pupillen: geboren in of voor 2013.
JO9 – pupillen: geboren in of voor 2014.
JO8 – pupillen: geboren in of voor 2015.
JO7 – minipupillen: geboren in of voor 2016.
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Teams zijn verplicht te spelen in het officiële 
wedstrijdtenue waar zij bij de veldvoetbalclub 
ook actief in zijn. 

In het geval twee teams beschikken over 
eenzelfde kleur tenue dient het ‘uit’ spe- lende 
team (zie programma) voor een reserve tenue 
te zorgen. De organisatie heeft hesjes 
beschikbaar. 

1) WEDSTRIJD TENUE 

Er dienen sportschoenen gedragen te worden 
zonder zwarte zolen. Verder is het dragen van 
scheenbeschermers verplicht. 

Alle sieraden (kettingen, ringen, (leren) 
armbanden, oorbellen, elastiekjes, enz.) zijn 
verboden en moeten worden verwijderd. 

2) OVERIGWEDSTRIJD
UITRUSTING



Bij een gelijk aantal punten in de poule, zal 
eerst worden gekeken naar het doelsaldo, 
hierna het onderling resultaat. Mocht dit nog 
altijd geen uitsluitsel geven dan wordt er 
gekeken naar het meest gescoorde aantal 
doelpunten. 

1) EINDSTAND

Bij de plaatsing en/of finalewedstrijden zullen 
bij een gelijke stand, direct drie strafschoppen 
per team genomen worden.

2) STRAFSCHOPPEN
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EINDSTAND
BEPALING


