
Reglement MINI-toernooi 2022 

Categorieën: 
1. Prestatief 
Iedereen ouder dan 16 jaar mag deelnemen  
2. Recreatief 
Iedereen ouder dan 16 jaar mag deelnemen. Er geldt een maximum van 2 selectiespelers in het veld. 
3. Dames 
Alle dames ouder dan 16 jaar mogen deelnemen. 

De leeftijd op de dag van het toernooi is bepalend. 

We hopen dat iedereen zich aan bovenstaande regels houdt, zodat het voetballen in deze 
competities voor iedereen leuk blijft. 

Elk team wordt verzocht zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd te melden bij het secretariaat aan 
de voorzijde van de tent. 

Spelregels: 
1. In het veld gelden alle regels van de KNVB, voor zover dit reglement er niet van afwijkt. 
2. De buitenspelregel wordt niet toegepast. 
3. Er mag doorlopend worden gewisseld. 
4. Slidings zijn, in alle vormen, niet toegestaan. 
5. Als de bal achter is brengt de keeper de bal met de hand in het spel. De keeper mag de bal 

enkel gooiend/rollend in het spel brengen, niet uit de hand trappen of via een dropkick. 
6. Een uitbal wordt met de voet weer in het spel gebracht, hieruit mag niet direct gescoord 

worden. De tegenstander dient minimaal 1 meter afstand te houden. 
7. Een wedstrijd duurt 13 minuten. 
8. Het eerst genoemde team heeft de aftrap. 
9. Het eerst genoemde team zorgt voor een grensrechter. 
10. Het laatst genoemde team mag de speelhelft kiezen. 
11. Een wedstrijd wordt gespeeld met 5 spelers (4 veldspelers en 1 keeper). 
12. Als beide teams shirts van dezelfde kleur dragen, moet de ‘thuisspelende’ ploeg andere shirts 

of hesjes aantrekken. Er zijn hesjes in verschillende kleuren beschikbaar bij het secretariaat 
voor het geval dat er geen andere shirts ter beschikking zijn. 

13. Wedstrijden hebben een centraal begin- en eindsignaal. Te laat komen leidt tot een 3 – 0 
nederlaag. Er wordt een tijdslimiet van maximaal 3 minuten gehanteerd. 

14. De scheidsrechter kan hiervan afwijken in de volgende gevallen: 
- Blessures; 
- Strafschop; 
- Wegens tijdrekken. 

15. De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om een speler het veld uit te sturen: 
- Een tijdstraf van 3 minuten; 
- Een verwijdering van het veld. 

16. Als een speler van het veld wordt verwijderd mag deze niet meer aan het toernooi 
deelnemen. Zijn/haar gegevens zullen bekend worden gemaakt bij het secretariaat. 

17. Een overtreding binnen het doelgebied wordt bestraft met een strafschop. 



18. Een strafschop die wordt toegekend dient altijd genomen te worden. 
19. Bij de strafschop bevindt zich alleen de speler die de strafschop neemt in het doelgebied. 
20. De speler die de strafschop neemt mag met zijn aanloop niet buiten het doelgebied komen. 
21. De strafschop wordt vanaf 6 meter genomen (strafschopstip). 
22. Het doelgebied heeft een straal van 7 meter. 
23. Alle vrije trappen mogen direct op doel genomen worden. 
24. De muur dient op 5 meter afstand te staan. 
25. Er dient bij de middellijn gewisseld te worden. 
26. Het aantal wissels wordt niet beperkt. 
27. Bij een gelijke stand in de poulefase is achtereenvolgens het doelsaldo en het onderling 

resultaat beslissend. 
28. Bij een volledig gelijke stand (bij poulefase na doelsaldo en onderling resultaat, bij 

finalerondes na het eindsignaal) dienen er strafschoppen ter beslissing te worden genomen. 
29. Bij het nemen van strafschoppen zal het lot bepalen welk team er mag beginnen. 
30. Elk team neemt 3 strafschoppen (3 verschillende nemers), hierna zal er worden afgekaveld. 

Afkavelen dient gedaan te worden door alle spelers van het team, waarbij de spelers die niet 
deelnamen aan de reguliere 3 strafschoppen eerst dienen te nemens. 

31. Protesteren tegen de beslissing van de scheidsrechter en de toernooileiding is niet 
toegestaan. 

32. De toernooileiding behoudt zich het recht voor ook een heel team, bij ernstig wangedrag, 
van verdere deelneming uit te sluiten. 

33. Situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. 

Huisregels: 
1. Het is aan een speler niet toegestaan zonder toestemming van de toernooicommissie 

(scheidsrechters zijn geen lid van de toernooicommissie) met meerdere teams deel te 
nemen.  

2. Spelers worden geacht schoeisel naar eigen keuze (bij voorkeur voetbalschoenen of andere 
sportschoenen) te dragen, mits dit geen gevaar oplevert voor mede- en/of tegenspelers. 

3. Het is streng verboden breekbare materialen (glas e.d.) mee te nemen op grasvelden. 
4. Het nuttigen van eigen alcoholische consumpties is niet toegestaan. 
5. Deelname aan het toernooi is op eigen risico. 
6. Onder de 18 jaar is het gebruik van en in het bezit hebben van alcohol verboden en strafbaar. 
7. De toernooileiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van 

goederen. 
8. Gewonnen prijzen op sportief gebied (Niet het 21-spel) dienen tijdens de prijsuitreiking te 

worden afgehaald. Niet afgehaalde prijzen kunnen niet achteraf worden opgeëist. 
 

Veel plezier gewenst namens de toernooicommissie V.V. Koningslust 


