
Kerstzaalvoetbal VV Ruinen Toernooireglement 
  
1. Elke wedstrijd wordt gespeeld door twee teams van maximaal elf spelers, t.w. 5 actieve spelers, 
waaronder een keeper, alsmede maximaal 6 wisselspelers, ten tijde van de wedstrijd mag 
doorlopend worden gewisseld. 
  
2. Over de gehele speeldag genomen mag per ploeg een onbeperkt aantal spelers worden "gebruikt", 
met dien verstande, dat bij elke wedstrijd punt 1 in acht wordt genomen. 
  
3. Aan het toernooi mag worden deelgenomen door hen, die op de dag van het toernooi 
speelgerechtigd zijn voor het team, waarvoor ze uitkomen. (De spelersopgave is bindend voor het 
team waarvoor ze uitkomen).   
  
Men dient een lijst met namen en nummers en geboortedata    
voor aanvang van het  toernooi aan de toernooileiding te overhandigen. 
  
4. Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels zaalvoetbal KNVB. De wedstrijden zijn aangemeld bij de 
KNVB. 
De speeltijd is; 
Senioren voorr. : 20 min.  JO12 : 10 min. 
Senioren finale : 15 min.  JO11 : 10 min. 
Dames :       15 min.  JO10 :      10 min.  
JO19 :       15 min.  JO9        : 10 min. 
JO17 :       15 min.  JO8 :      10 min. 
JO15 :   12 min.  JO7 :      10 min. 
JO13     :  10 min.  JO6 :  10 min. 
        
De speel jd is inclusief de wissel van de ene wedstrijd in de andere; dat houdt in, dat als de ene 
wedstrijd afgelopen is, meteen de andere wedstrijd aanvangt. Bij de senioren wordt de klok 1 minuut 
voor jd s lgezet, de scheidsrechter bepaalt het einde van de wedstrijd. 
  
5. Het eerstgenoemde elftal heeft de aftrap en staat aan de linkerkant van de sporthal gezien vanuit de 
entree.  
  
6. Bij elke wedstrijd dient ieder team te zorgen voor een coach en een lijnrechter. 
  
7. Bij gelijk eindigen van twee of meer teams in een poule beslist het doelsaldo. Onder doelsaldo 
wordt verstaan het aantal doelpunten "voor" verminderd met het aantal doelpunten "tegen". Is dat 
ook gelijk, dan valt de beslissing ten gunste van dat team, dat de meeste doelpunten "voor" heeft. 
Wordt ook op deze wijze geen beslissing verkregen, dan wordt er beslist door middel van 
strafschoppen, zoals hierna onder punt 8. aangegeven. 
  
8. Wanneer een beslissing moet worden verkregen d.m.v. strafschoppen, dan worden er 3 
strafschoppen om en om genomen door 3 verschillende spelers. Via loting wordt bepaald wie begint. 
Het team, dat de meeste strafschoppen benut, wint. Is het ook na deze 3 strafschoppen nog gelijk, 
dan worden zolang strafschoppen genomen door de spelers, totdat er bij een gelijk aantal door 1 
ploeg wordt gemist: dit team verliest. Een zelfde speler mag pas weer een tweede strafschop nemen, 
nadat alle spelers van het team er een genomen hebben. 
  
9. Bij wedstrijden van ploegen, welke niet duidelijk te onderscheiden tenues dragen, dient de ploeg, 
welke als eerst in het programma is vermeld, te zorgen voor een ander tenue. 



  
10. Tijdstraffen:  
Bij een gele kaart 2 minuten straf. Bij een 2 minuten straf mag de gestrafte na een doelpunt van de 
tegenstander of na de 2 minuten weer in het spel. Als er twee spelers van het zelfde team op de bank 
zitten mag bij een gescoord doelpunt de langst zittende  speler weer terug het  speelveld in. 
  
Bij een 5 minuten straf mag de gestrafte speler niet meer deelnemen aan het spel, na de 5 minuten 
of na een tegendoelpunt van de tegenstander mag een andere speler deelnemen aan het spel. De 
speler die rood heeft gekregen mag de hele avond niet meer deelnemen.  
  
11. Indien de keeper de bal in het spel brengt (doelworp, intrap/vrije schop op eigen helft) of 
terugbrengt in het spel mag hij de bal pas weer ontvangen als deze is aangeraakt door een 
tegenstander. Hij mag echter ook de bal van een medespeler ontvangen indien hij zelf op de helft 
van de tegenstander staat. Een intrap of vrijeschop genomen door een speler mag naar de keeper 
gespeeld worden. Ook een veroverde bal op de tegenstander mag naar de eigen keeper worden 
gespeeld. De scheidsrechter wordt geacht bij ieder balbezit van de keeper op eigen helft zichtbaar de 
4 seconden regel te laten zien.  
  
12. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 
  
13. Bij gebruik van alcohol door spelers wordt de bewuste speler geschorst voor het dagdeel. 
  
Contact gegevens Kerstzaalvoetbaltoernooi: 
Sporthal  De Marse 0522-472483 
Rini Hut 0651335420 
  
 


