
REGLEMENT GROEPSFASE ZVV URK KERSTTOERNOOI 
 

1. Tijdens de wedstrijd gelden de spelregels zoals die bij RZU/MZU ook van toepassing zijn, met uitzondering van 

onderstaande regels; 

 

2. Vóór aanvang van de eerste poulewedstrijd mogen er spelers toegevoegd worden, dit dient te allen tijde aan 

de organisatie meegedeeld te worden. Altijd melden via WhatsApp (06 456 546 64) en aan de desbetreffende 

scheidsrechter. Voor het verdere verloop mogen er geen spelers toegevoegd worden; 

 

3. Een speler mag ruilen van team totdat het team waarop hij op de lijst staat of waar hij naar toe wil zijn eerste 

wedstrijd heeft aangevangen. Voorbeeld; iemand staat op een lijst van een team dat op dinsdag speelt. Om 

wat voor reden dan ook kon hij die dag niet meedoen. Het team is uitgeschakeld en de speler wenst over te 

stappen naar een team dat nog moet spelen. Dit is dus niet toegestaan. Een overstap dient aangegeven te 

worden voordat zowel het oude als het nieuwe team aan het toernooi zijn begonnen. 

 

4. Mocht er toch een situatie voordoen dat het nodig is om tijdens het toernooi een speler toe te voegen, omdat 

er anders niet gespeeld kan worden, kan hier in uitzonderlijke gevallen toestemming voor gevraagd worden 

bij de organisatie (bv. in geval van familieomstandigheden). Let er wel op dat dit een speler is die op geen 

enkel spelerslijst voorkomt; 

 

5. Wedstrijden duren 15 minuten. Tijdens de poulefase loopt de klok door, het is dus van belang dat er snel 

gewisseld wordt. 

 

6. Indien gelijke tenues, speelt het ‘uitspelende’ team met hesjes; 

 

7. Bij een gelijke stand in de poule wordt achtereenvolgens gekeken naar onderling resultaat, doelsaldo en 

vervolgens gescoorde doelpunten. Als dit allemaal gelijk is wordt er een penaltyreeks (3 stuks per team, zie 

instructie pagina 2) gehouden tussen de desbetreffende teams. In geval meer dan 2 teams gelijk eindigen wordt 

gekeken naar doelsaldo en vervolgens naar de gescoorde doelpunten. Is dit nog gelijk, wordt alleen naar het 

resultaat gekeken wat de desbetreffende teams onderling hebben behaald. De resultaten tegen teams die er 

niet toe doen worden dan fictief geschrapt. 

 

8. Een team dient 5 minuten voor aanvang wedstrijd klaar te staan om te spelen. Een team dient minimaal uit 4 

personen te bestaan (3 spelers en een keeper). Komt een team te laat of niet opdagen heeft zij automatisch 

met 3-0 verloren. Speelt er een onrechtmatige speler bij een team heeft dat team automatisch met 3-0 

verloren; 

 

9. Gele kaart betekent een tijdstraf van 2 minuten. Rode kaart is een tijdstraf van 5 minuten en uitsluiting voor 

de rest van de wedstrijd en minimaal de eerstvolgende wedstrijd (organisatie bepaalt de strafmaat). 2e gele 

kaart in 1 wedstrijd is gelijk aan 1 rode kaart. 2e rode kaart in een toernooi betekent tevens uitsluiting voor de 

rest van het toernooi. 

 

10. Na een gele of rode kaart volgt naast bovenstaande straf een 10-meter-trap. De spelers houden tenminste 5 

meter afstand van de plek waar de vrije trap genomen wordt en bevinden zich niet voor de bal. Let er op dat 

wanneer de bal op de paal wordt geschoten en deze zonder toedoen van de doelman weer het veld in gaat, 

de vrije trapnemer deze niet mag aanraken voordat iemand anders de bal eerst heeft aangeraakt. De 10-

meter-trap mag net als een strafschop altijd genomen worden, ook als de ‘zoomer’ voor het einde van de 

wedstrijd heeft geklonken. Gaat deze er dan niet meteen in, is de wedstrijd direct afgelopen.  



Instructies penaltyserie 

Indien het ene team in totaal meer spelers heeft dan het andere, moet het zijn aantal verminderen totdat beide teams 

een gelijk aantal spelers hebben. Heeft het ene team 7 spelers en het andere team 9 spelers, moet het team van 9 

spelers twee spelers voor de strafschoppenserie aanwijzen welke niet deel gaan nemen aan de strafschoppenserie. 

Elk team wijst vervolgens 3 personen aan die om en om een penalty nemen. Is de stand dan nog gelijk neemt elk team 

om en om 1 penalty net zo lang tot er na een gelijk aantal penalty’s 1 team meer heeft gescoord dan het andere team. 

Indien alle spelers een strafschop hebben genomen, mag de volgorde van spelers aangepast worden. 

 

Penalty’s worden genomen op het rechter doel gezien vanaf de tribune. Middels een ‘tos’ wordt bepaald wie als eerste 

een strafschop neemt. 

  



REGLEMENT FINALE RONDE ZVV URK KERSTTOERNOOI 
 

1. De scheids tost voorafgaand aan de wedstrijd om te bepalen wie er af mag trappen. Dit gebeurt tijdens de 

wedstrijd voorafgaand aan de eigen wedstrijd. 

 

2. Indien gelijke tenues, speelt het ‘uitspelende’ team met hesjes. 

 

3. Gele kaart betekent een tijdstraf van 2 minuten. Rode kaart is een tijdstraf van 5 minuten en uitsluiting voor 

de rest van de wedstrijd en minimaal de eerstvolgende wedstrijd (strafmaat wordt door de organisatie 

bepaalt). 2e gele kaart in 1 wedstrijd is gelijk aan 1 rode kaart. Indien iemand korter dan 2 minuten voor tijd 

in de reguliere wedstrijd geel krijgt en deze eindigt gelijk, wordt de resterende tijd in de verlenging uitgezeten. 

Bij een gele kaart aan het einde van de verlenging en deze eindigt gelijk, mag de betreffende speler wel 

deelnemen aan de shout-outs. 

 

4. Na een gele of rode kaart volgt naast bovenstaande straf een 10-meter-trap. De spelers houden tenminste 5 

meter afstand van de plek waar de vrije trap genomen wordt en bevinden zich niet voor de bal. Let er op dat 

wanneer de bal op de paal wordt geschoten en deze zonder toedoen van de doelman weer het veld in gaat, 

de vrije trapnemer deze niet mag aanraken voordat iemand anders de bal eerst heeft aangeraakt. 

 

5. Bij ingaan van de laatste minuut wordt de tijd stopgezet en bepaalt de scheids het einde van de wedstrijd. 

 

6. Bij een gelijke stand na 15 minuten gaan we als volgt te werk: 

• 5 minuten verlengen. Het team welke de tos heeft verloren bij aanvang van de wedstrijd, mag dit keer 

aftrappen. Indien de stand hierna nog gelijk is, gaan we over op shout-outs. 

• Allereerst worden de teams gelijk gemaakt. Heeft team A 8 spelers en team B 6, dan moet team A 2 spelers 

aanwijzen die geen shoot-out gaan nemen. De doelman mag ook uitgesloten worden, uiteraard mag hij wel 

keepen. De spelers die deelnemen gaan op de middenlijn staan, de overige spelers buiten het veld. 

• Er wordt getost welk team start met het nemen van de shoot-out. 

• Er worden per team 3 shoot-out genomen. Is hierna nog geen beslissing gevallen, gaan de teams in dezelfde 

volgorde om de beurt verder totdat 1 team vaker heeft gescoord/gemist dan de andere en beiden even vaak 

hebben geschoten. De volgorde van de spelers mogen de teams vrij bepalen. Zodra iedereen er 1 heeft 

genomen mag de volgorde van spelers gewijzigd worden. 

• Shoot-outs worden genomen op het rechter doel gezien vanaf de tribune. 

 

7. Specifieke regels shoot-out: 

• De aanvallende speler heeft acht seconden voor het nemen van de shoot-out. Het schot moet ingezet 

worden voordat de zoomer gaat. 

• De bal moet in zij- of voorwaartse beweging worden gespeeld door de aanvallende speler. Indien hij de bal 

terughaalt, is de poging ten einde. 

• Bij een schot op de paal of een redding door de keeper en de bal blijft tussen het doel en de aanvallende 

speler, blijft de shoot-out lopen indien de tijd nog niet is verstreken. Komt de bal achter de speler of gaat 

deze uit, is de shoot-out ten einde. 

• Indien de aanvallende speler een overtreding begaat is de shoot-out ten einde. 

• Indien de doelman een overtreding (bv. vasthouden aanvallende speler of hands) begaat, wordt de shoot-

out omgezet in een geldig doelpunt. 

 


