Spelregels en reglementen Straatvoetbal 2016

1. Spelersaantal
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld zonder keepers. De teams bestaan uit minimaal 4 en
maximaal 6 spelers / speelsters gedurende het gehele toernooi.
2. Wissels
Er mag doorlopend gewisseld worden.
3. Leeftijd
De deelnemende teams worden onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen: 8 t/m 10
jaar en 11-12 jaar. Op het moment van spelen voldoen de spelers aan de opgegeven
leeftijdsgrens.
4. Dispensatie
Er wordt geen dispensatie vereend voor het spelen in de 4 tegen 4
voetbalcompetitie.
5. Spelleiders
De wedstrijden worden gespeeld onder leiding van spelleiders.
6. Gemend spelen
Volgens de KNVB –reglementen mogen jongens en meisjes in hetzelfde team spelen
(gemengd voetgal is dus toegestaan). Jongens mogen echter niet worden toegevoegd
in een team waar 4 tegen 4 door meisjes wordt gespeeld. Gemengde teams komen
uit in een jongenspoule.
7. Wisselen van team
Spelers mogen niet van het ene team naar een ander team gewisseld worden. Mocht
een team zich plaatsen voor een vervolgronde dan dienen dezelfde spelers voor dat
tea muit te komen. Mocht er een blessure zijn, dan mag een speler vervangen
worden na toestemming van de organisatie. Wanneer de blessure echter weer
genezen is, dan dient de “ingevallen” speler weer plaats te maken voor de
“herstelde” speler.
8. Ongerechtigde spelers
Indien een team met ongerechtigde spelers / speelsters uitkomt, wordt de wedstrijd
ongeldig verklaard en wordt de uitslag reglementair vastgesteld op 2-0 voor de
tegenpartij.

9. Niet aanwezig zijn
Indien een team op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is op
het veld dan wordt de uitslag van de te spelen wedstrijd reglementair vastgesteld op
2-0 voor de tegenpartij.
10. Aftrap
De aftrap vindt plaats vanuit het midden (aan het begin van de wedstrijd) en wordt
genomen door het eerstgenoemde team. Het andere team heeft doelkeuze.
11. Veldafmeting
Het veld is minimaal 15 meter breed en 30 meter lang en maximaal 20 meter breed
en 40 meter lang.
12. Wedstrijdbal
Er wordt gespeeld met een balgrootte nummer 5, gewicht max. 370.
13. Doel
Het doel is 3 meter breed en 1 meter hoog. Mochten deze doeltjes niet voor handen
zijn dan mag gebruik worden gemaakt van pionnen. Een doelpunt kan dan alleen
gescoord worden door de bal over de grond tussen de pionnen door te schieten. Als
de bal via de pion het doel in gaat en deze blijft staan, dan wordt het doelpunt
toegekend. Valt de pion echter om dan wordt het doelpunt afgekeurd.
14. Scoren
ER kan van iedere plaats op het veld gescoord worden.
15. Buitenspel
De buitenspelregel wordt niet toegepast.
16. Hoekschoppen
Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen.
17. Achterbal
Bij een achterbal wordt de bal vanaf de doellijn ingetrapt of ingedribbeld. Er mag niet
direct gescoord worden. Zodra de bal in het speelveld is gebracht door middel van
een intrap of dribbel mag er worden gescoord.

18. Uitbal
Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingetrapt of ingedribbeld. ER mag niet
direct gescoord worden. Zodra de bal in het speelveld is gebracht door middel van
een intrap of dribbel mag er worden gescoord.
19. Doelpunt
Na een doelpunt wordt de bal vanaf de achterlijn weer in het spel gebracht door
middel van intrap of dribbel. Er mag niet direct uit worden gescoord.
20. Overtreding
Bij een overtreding wordt een vrije trap door de tegenpartij genomen (afstand 3
meter). Hieruit kan niet direct worden gescoord.
21. Hands bij doelpoging
Wordt de bal met de armen / handen uit het doel gehouden, dan wordt een
strafschop genomen.
22. Strafschop
Een strafschop wordt op 15 meter van het doel genomen zonder doelverdediger. Alle
deelnemers dienen achter de strafschopnemer te staan.
23. Uit het veld gestuurd worden
Indien een speler / speelster door de spelleider uit het veld wordt gezonden, is deze
speler / speelster automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten. De
toernooileiding bepaald de uiteindelijk straf.
24. Toernooileiding
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

