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Spelreglement Jeugdkersttoernooi 2018 
 

• Alle wedstrijden worden volgens de K.N.V.B. spelregels zaalvoetbal gespeeld. 

• Bij alle teams moet een volwassen leider(ster) aanwezig zijn. 

• Een speler(ster) mag maar voor een en hetzelfde team uitkomen. 

• Alle teams zijn verplicht te verschijnen in de clubkleuren, cq uniformiteit in uitrusting. 

• Volgens afspraak zorgt iedere vereniging zelf voor reserveshirts. 
Wanneer twee teams dezelfde kleur shirts dragen, dan dient de eerstgenoemd team dat op het 
programma staat vermeld gebruik te maken van de reserveshirts. 

• Er dient gewisseld te worden bij de middenlijn. 

• De straftijd zal 1 minuut bedragen, excessen zullen met uitsluitsel worden bestraft. 

• Vuurwerk is ten strengste verboden, mocht dit door de organisatie worden geconstateerd 
dan wordt het hele team van verdere deelname uitgesloten. 

• Het team dat als eerste vermeld staat in het programma neemt de aftrap en stelt zich links op. 

• Overige gegevens: 
 

Team Aantal spelers*  
per team 

Muur  
gebruiken 

Mag je 
terugspelen op 

keeper/ster? 

Mag keeper/ster 
de bal uit de 

handen trappen? 

JO15 1 keeper + 4 spelers Nee Nee Nee 

MO15 1 keepster + 4 speelsters Ja Nee Nee 

JO13 1 keeper + 4 spelers Ja Nee Nee 

JO12 1 keeper + 4 spelers Ja Nee Nee 

JO11 1 keeper + 4 spelers Ja Ja Ja 

JO09 1 keeper + 5 spelers Ja Ja Ja 

JO08 1 keeper + 5 spelers Ja Ja Ja 
*onder spelers kunnen ook speelsters worden verstaan. 

• Onder muur wordt verstaan: de muur aan de overzijde van de tribune! 

• Er wordt gespeeld met een plofbal. 

• Alle vrije schoppen zijn direct. 

• Bij wedstrijden van JO15-jeugd wordt 1 lijnrechter verplicht gesteld van een ander team, zie 
wedstrijdprogramma. 

• 2 winstpunten per gewonnen wedstrijd, 1 punt bij gelijkspel. 

• De prijsuitreiking  geschiedt per poule direct na de laatst gespeelde wedstrijd. 

• Bij gelijke eindstand telt het doelsaldo, dan het onderlinge resultaat, is het dan nog gelijk dan  
3 strafschoppen nemen. 

• Een door de club aangesteld volwassen persoon fungeert als aanspreekpunt als zaalleiding en zal 
zorgen voor een ordentelijk verloop van de toernooidag. 

• De onderstaande sporthal wordt toegewezen per club(s) gedurende het gehele toernooi:  
 

Sporthal Zwijsen  Blauw-Geel 

Sporthal De Bunders VOW-WEC-SCMH 

Sporthal Ter Aa in Erp Erp-Boerdonk-Keldonk 

• Het aanspreekpunt zal de prijsuitreiking doen en handeld geschillen zelfstandig af (indien nodig na 
overleg met de supervisor). 

• Supervisor namens het bestuur van ZVV-Veghel is Marc Kennis  06-52260663.                
 
Het  bestuur van ZVV-Veghel wenst u een prettig, gezellig en sportief toernooi toe. 

  Editie 2018 mede mogelijk gemaakt door:           


