
DEELNEMERSREGELEMENT FST 2022 
 
Deelnemers zijn o.a.: Limmers 

Oud limmers 
Oud Limmer voetballers 
Deelnamen vanaf de leeftijd van 16 jaar 
Spelers per team afkomstig uit een familie 
Spelers per team afkomstig uit een straat 
Spelers per team werkzaam bij een bedrijf 

 
Elk team mag maximaal twee spelers opstellen die niet aan bovengenoemde 
voorwaarden voldoen. Dit geldt niet voor de deelnemende damesteams, die meerdere 
speelsters mogen opstellen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen. 

 
 
ALGEMEEN REGELEMENT 

 
Selectiespelers Maximaal twee per team. 

Selectiespelers zijn spelers van senioren 1 en 2 en A1 
junioren van de voetbalvereniging Limmen of andere 
verenigingen. 

 
Teams In beginsel 8 personen, 1 doelman/vrouw, vijf veldspelers 

en twee wisselspelers. 
 
Kleding Keuze is vrij, mits gelijk per team, uitgezonderd de 

doelman/vrouw. 
 
Schoeisel Keuze is vrij, mits het geen gevaar oplevert voor de 

tegenstander. 
 
Speelveld 1/3 voetbalveld, afgebakend met hoekvlaggen of pionnen, 

met kleine doelen. 
Drie speelvelden op 1 voetbalveld worden gescheiden 
door een grensstrook van 1 meter. Deze grensstrook is 
alleen toegankelijk voor teamleiders van de spelende 
teams, wisselspelers en leden van de organisatie. 

 
Poules Er zijn vier damespoules en acht herenpoules van 

acht teams (bij volle inschrijving). 
De damesteams spelen vijf voetbalwedstrijden, een 
volleybalwedstrijd en twee rode draadspelen. 
De herenteams spelen vijf/zes(alleen poule F en G) 
voetbalwedstrijden, een volleybalwedstrijd en twee rode 
draadspelen. 



WEDSTRIJD REGELEMENT 
 
Wedstrijden De wedstrijden duren twee keer 12,5 minuten zonder rust. 

Er wordt wel van speelhelft gewisseld. De eerst genoemde 
ploeg in het programma trapt af en verdedigt de eerste helft 
het oostelijke doel. 

 
Doelverdediger Binnen het strafschopgebied mag deze de bal met de hand 

spelen. Indien dit buiten het doelgebied bewust gebeurt, 
wordt dit met een penalty bestraft. De keeper mag buiten 
het strafschopgebied normaal aan het spel deelnemen. 
Ten alle tijden wordt de bal door de doelman/vrouw 
onderhands weer in het spel gebracht. 

 
Terugspelen Indien de bal bewust wordt teruggespeeld met de voet naar 

de doelman/vrouw mag deze de bal niet oppakken. 
Bij overtreding van deze regel wordt er penalty toegekend. 

 
Sliding Het maken van een sliding is niet toegestaan. Dit geldt ook 

voor de doelverdediger/ster. Een vrije trap wordt 
toegekend door de scheidsrechter bij constatering. 

 
Wisselen Het wisselen mag onbeperkt, mits dit gebeurt binnen de 

5 meter vanaf de middenlijn en de vervangen speler ook 
binnen het bovengenoemde gebied het speelveld al heeft 
verlaten. 

 
Ingooien Een bal die over de zijlijn is geraakt moet met de hand 

onderhands worden ingegooid. Bij het niet onderhands 
ingooien wordt een vrije trap aan de tegenpartij gegeven. 
Bij het niet onderhands ingooien van de doelman/vrouw 
wordt een vrije trap gegeven op de rand van het strafschop 
gebied. 

 
Vrije trap Bij een vrije trap welke direct op het doel wordt geschoten, 

mag de bal niet hoger dan de kniehoogte gaan. Alle spelers 
van de tegenpartij moeten zich op tenminste 4 meter van de 
bal bevinden. Uit iedere vrije trap mag direct gescoord 
worden, ook in eigen doel. 

 
Strafschop Een strafschop moet genomen worden vanaf de 

strafschopstip (7 meter). 
 
Buitenspel De buitenspelregel is niet toepassing. 



Straftijd Bij een ernstige overtreding mag de scheidsrechter de 
speler/speelster 2 minuten uit het veld sturen. 
Mocht tijdens het toernooi door een team niet aan het 
deelnemers regelement worden voldaan, dan kan de 
toernooileiding verliespunten in mindering brengen. 
In gevallen waarin het toernooi regelement niet 
voorziet, beslist de toernooiorganisatie. 

 
Wedstrijdpunten De uitslagen van de wedstrijden worden normaal in de stand 

opgenomen, behalve de rode draadspelen. 
De rode draadspelen worden als volgt in stand opgenomen. 
Het team met het beste resultaat in de poule krijgt het aantal 
punten gelijk aan het aantal teams in de poule, het tweede 
een punt minder, enz. 

 
Finales Er worden geen finales gespeeld. Iedere poulewinnaar 

ontvangt een prijs. Tevens wordt er een fair-play prijs 
toegekend aan het meest sportieve team van het toernooi. 
Er is een fair-play prijs voor de heren- en damesteams. 

 
Joker Tijdens het toernooi kan éénmaal door een team de joker 

worden ingezet voor een voetbal wedstrijd waarin de 
punten worden gescoord. Dit geschiedt tenminste 10 
minuten voor de aanvang van de wedstrijd. De leider of 
aanvoerder dient de ingevulde jokerkaart bij de 
toernooiorganisatie in te leveren. Deze kaart wordt voor de 
aanvang van het toernooi door de organisatie verstrekt. Bij 
het team dat de joker heeft Ingezet worden de eigen 
(doel)punten verdubbeld. 
Bij 2-0 wordt het 4-0 of 3-4 wordt 6-4. 

 
Rode draad Het toernooi wordt ook dit jaar opgeluisterd met twee rode 

draadspelen. De regels voor deze spelen worden 
uitgelegd door de rode draad scheidsrechters 

 
Gelijk eindigen Indien het aantal wedstrijdpunten in de poule gelijk is beslist 

het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk dan beslist het 
aantal doelpunten voor. 

 
Origineel tenue Ook dit jaar worden er weer prijzen toegekend aan het 

dames- en/of herenteam met het origineelste tenue. Het 
tenue mag echter geen hinder of gevaar opleveren bij het 
spelen van de wedstrijden. 



AANSPRAKELIJKHEID 

Zowel de voetbalvereniging Limmen als de Stichting Voetbalpromotie Limmen zijn niet 
aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, ook niet voor letsel direct 
of indirect opgelopen tijdens of als gevolg van dit toernooi. U neemt dus deel op eigen 
risico. 

 
GARDEROBE 

 
Bij de ingang van de feesttent is een garderobe aanwezig. Hier kan uw jas worden opgehangen 
tegen betaling van € 1. Jassen kunnen na afloop alleen worden opgehaald onder vertoning van 
de bijbehorende bon. 

 
DIVERSEN 

 
In het programmaboekje zijn diverse afkortingen gebruikt, t.w. 
VO-1 Staat voor volleybalwedstrijd op volleybalveld 1 op veld A1 
VO-2 Staat voor volleybalwedstrijd op volleybalveld 2 op veld A1 
RD-1 Staat voor rode draadspel 1, waarvan het regelement bij aanvang van het 
toernooi wordt verstrekt. 
RD-2 Staat voor rode draadspel 2, waarvan het regelement bij aanvang van het 
toernooi wordt verstrekt. 

 
Joker,deze mag alleen worden ingezet bij voetbalwedstrijden     

 

PS 
Rode Draadspel: Er wordt de coach of teamleider sterk geadviseerd extra kleding mee 
te nemen, daar de kleding na het spel niet meer gebruikt (NAT!!) kan worden. 

 
 
COR METZELAAR TROFEE 

 
Ook dit jaar wordt weer een lucratieve prijs uitgeloofd voor het meest origineel geklede 
team, waarvan de prijs op donderdagavond zal worden uitgereikt. 
Wij hopen dat evenals vorige jaren de jury weer de grootste moeite zal hebben om de 
winnaars vast te stellen. Uiteraard blijven de namen van de juryleden geheim teneinde 
omkoping te voorkomen. 

 
PARKEREN 

 
In verband met het parkeerprobleem verzoeken wij iedereen zoveel mogelijk lopend of 
op de fiets te komen. Voor extra fietsenstallingen is gezorgd op de parkeerplaats. 


	DEELNEMERSREGELEMENT FST 2022
	ALGEMEEN REGELEMENT
	WEDSTRIJD REGELEMENT
	AANSPRAKELIJKHEID
	DIVERSEN
	COR METZELAAR TROFEE
	PARKEREN

