
                                     

Informatie en regels TOURNAMENT Voetbal 2022-2023 
Alle wedstrijden, uitslagen, standen, wie gaat er naar de FINAL Online. Scan 
hiervoor de QR Code of ga naar www.tournify.nl/live/schoolvoetbal2023 
 
 
De wedstrijden vinden plaats op diverse sportparken in Hengelo  
En wel op de woensdagmiddagen 29 maart en 5 en 12 april 2023 
De regels betreffen: 

1. Elk team heeft een EIGEN begeleider. 
2. Op elk sportpark moet minimaal 1 leerkracht van een school aanwezig 

zijn waar minimaal 1 schoolteam speelt. 
3. Uniforme kleding is vereist. 
4. Op tijd aanwezig zijn. Niet op tijd aanwezig bij een wedstrijd, dan is 

deze verloren met 5-0. 
 
Verdere Regels 

LET OP: teams, die zonder begeleiding verschijnen worden             
gediskwalificeerd.  Zolang teams niet zijn uitgespeeld moet  

         er een leerkracht van de betreffende school aanwezig zijn op 
         het desbetreffende sportpark. 

a. Bij een gelijk aantal punten in de poule telt het doelsaldo, wanneer dit ook gelijk 
is wordt er gekeken naar de onderling gespeelde wedstrijd, was dat een gelijk 
spel dan volgen er 3 strafschoppen, eventueel kan een 4e strafschop beslissend 
zijn enz.  

b. Bij twijfel beslist de wedstrijdcommissie. 
c. Als het door slecht weer de wedstrijden worden afgelast zullen deze in overleg 

met de scholen worden verschoven naar een andere datum. 
d. De begeleider dient erop toe te zien, dat de kleedkamers schoon worden 

achtergelaten en dat kinderen niet zonder toezicht in de kleedkamers 
vertoeven. 

e. Scheidsrechters worden ingevuld door Hengelo Sport en ROC Sport en 
Bewegen.  

f. Puntentelling: bij winst 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten. 
g. Mochten er spelers met een groep meedoen uit een hogere groep wordt 

het team gediskwalificeerd! Dus bijvoorbeeld een jongen uit groep 8 die 
meedoet met een groep 7 en die ook bij groep 7 staat ingedeeld in het 
schema. 

h. Zit er minimaal 1 jongen in een schoolteam moet het meedoen bij de 
jongens categorie. 

i. Graag willen we dat de school communiceert met ouders/supporters 
dat zich men netjes gedraagt tijdens en na de wedstrijden en niet 
bemoeit met de scheidsrechter en/of wedstrijdsecretariaat. En dat ze 
de reglementen ook kennen!!! 

http://www.tournify.nl/live/schoolvoetbal2023


                           

                           
Voetbalregels: 

        Dit zijn de regels die wij hanteren voor het TOURNAMENT VOETBAL. 
 Een team bestaat uit 7 personen. (Exclusief wissels) 
 Er wordt gespeeld op een half veld. 
 Buitenspelregel: Wordt voor GEEN enkele groep toegepast. 
 Terugspeelregel: Bij een terugspeelbal mag de keeper de bal NIET in de  

     handen pakken. Behalve als dat met het hoofd, borst of bovenbeen         
    gebeurt.  

 Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het           
    keepersgebied door de bal te dribbelen, in te passen of in te schieten. 
    De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden     
    genomen. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.  

 Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het              
    speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen of in te          
    schieten. In alle gevallen kan er direct gescoord worden door de speler die 
    de hoekschop neemt. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.  

 Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door het team dat    
    een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams starten vanaf eigen helft.  

 Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Passen     
    en/of schieten is niet toegestaan. De tegenstander staat altijd op minimaal 
    5 meter afstand. Nadat de bal is ingedribbeld kan er worden gescoord       
    door de speler die in dribbelt.  

 Vrije bal: Een vrije bal is altijd direct en mag genomen worden door de bal 
    in te dribbelen, in te passen, of te schieten. De tegenstander staat op       
    minimaal 5 meter afstand.  

 Overtreding/ scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de 
    tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans  
    binnen het keepersgebied krijgt de aanvallende partij een strafschop. De   
    tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.  

 Bij erg hard spel of misdraging (ook verbaal) kan de                        
    scheidsrechter de speler 3 minuten uit het veld sturen of de gehele 
    wedstrijd. Daarna wordt er met de wedstrijdleiding en de school    
    besloten of de speler het toernooi eventueel kan vervolgen. 

 De scheidsrechter bepaald wanneer de wedstrijd afgelopen is. De  
    wedstrijdleiding geeft alleen aan dat het tijd is en dat hij kan          
    affluiten. 

 Bij alle overige gebeurtenissen bepaald de wedstrijdleiding welke              
    maatregelen er genomen moeten worden.  
 


