
 

SV Hulsberg Miniveldtoernooi 
Zondag 3 juli 2022 
 
HUISREGELS 
 

1. Inschrijven gebeurt middels een volledig ingevuld inschrijfformulier met minimaal 5 
spelers en maximaal 8 spelers, op uiterlijk 19 juni 2022; 

2. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-. Dit bedrag dient uiterlijk 19 juni 2022 te worden 
voldaan via overschrijving op bankrekeningnummer NL55 INGB 0002 1447 67 t.n.v. 
SV Hulsberg onder vermelding van Miniveldtoernooi + “teamnaam”.  

3. Als een team zich alsnog afmeldt, wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.  
4. De KNVB-reglementen zijn van toepassing, met enkele aanpassingen op basis van het 

miniveld-principe: 
a. De duur van de wedstrijd bedraagt éénmaal 12 minuten (onder voorbehoud 

van het aantal deelnemers);  
b. Elk team heeft 1 herkenbare doelman en 4 veldspelers. Een team bestaat uit 

max. 8 spelers; 
c. Elk team zorgt voor een eigen tenue, waarbij er, buiten de doelman, geen 

onderscheid is tussen de spelers; 
d. Een speler mag maar voor één team uitkomen; 
e. De bal wordt altijd middels intrappen in het spel gebracht, er is dus geen 

ingooi; 
f. Bij intrappen en vrije trappen geldt de 3 seconden regel en moet een afstand 

van vijf meter worden genomen; 
g. Er wordt gespeeld zonder overmatig lichamelijk contact. Slidings mogen niet 

gemaakt worden; 
h. Tegen beslissingen van de scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden; 

i. Respect naar scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, teamleden en de 
club en het complex van SV Hulsberg staat bovenaan. Bij onrespectvol 
handelen volgt directe verwijdering van het complex; 

j. Een speler die door de scheidsrechter van het veld wordt gestuurd, anders 
dan een tijdstraf, wordt direct uitgesloten voor verdere deelname; 

k. De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters, welke door de 
organisatie worden aangewezen. 

5. Elk team moet zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd bij het 
toernooisecretariaat melden; 

6. Elk team moet uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het juiste 
speelveld aanwezig zijn; 

7. Een team dat te laat is of niet komt opdagen, verliest de wedstrijd reglementair met 
3-0; 

8. Het eerstgenoemde team heeft de aftrap en moet evt. voor afwijkende shirts zorgen. 
De organisatie stelt tevens hesjes beschikbaar;  

9. Indien teams een gelijk aantal punten hebben, dan beslist het doelsaldo. Indien dit 
ook gelijk is dan worden er strafschoppen genomen; 

10. Er worden geen ballen beschikbaar gesteld om in te trappen; 



11. De wedstrijden worden gespeeld op een kunstgrasveld. Het is niet toegestaan om 
buiten de wedstrijden te voetballen op de natuurgrasvelden;  

12. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermiste of beschadigde eigendommen. 
Gebruik van kleedlokalen en garderobe is op eigen risico; 

13. Kleedlokalen en douches worden door SV Hulsberg ter beschikking gesteld. Voor 
dames zijn er afzonderlijke kleedlokalen en douches beschikbaar; 

14. Schade aan eigendommen van SV Hulsberg wordt verhaald op de veroorzakers, 
waarbij waar nodig direct aangifte wordt gedaan; 

15. In gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie. Deze 
uitspraak is bindend.  

 


