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1. Vanzelfsprekend gaat elk team voor de winst; bedenk echter dat plezier en gezelligheid voorop staat! 

Wij, als organisatie verwachten dat elk team sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan. 
 
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB. Door de 

scheidsrechters kan een tijdstraf worden gegeven aan spelers ingeval van overtredingen cq onsportief 
gedrag. 

 
3. In totaal nemen er 16 teams deel aan ons 7x7 toernooi. De teams worden verdeeld over 4 poules; door 

loting bepaald. Elk team speelt dus minimaal 3 wedstrijden. Tijdens een wedstrijd behoort elk team 
tenminste 1 dame op te stellen. De minimale leeftijd voor de deelnemers bedraagt 14 jaar.  

 

4. De wedstrijden duren 20 minuten en worden gespeeld op een half voetbalveld. De vereniging die voorop 
staat in het programma kiest de zijde en trapt daarna als eerste af. Op de helft van de totale speeltijd 
wordt gewisseld van speelhelft zonder rust. De aanvang van de wedstrijden en het einde ervan wordt 
centraal geregeld. 
Als het tenue van beide teams naar het oordeel van de scheidsrechter te veel gelijkenis vertoond, doet 
het team wat voorop staat een ander shirt aan of maakt gebruik van de door de organisatie beschikbaar 
gestelde hesjes. Eventueel zelf meegebrachte hesjes mogen vanzelfsprekend ook gebruikt worden. 

 
5. De buitenspelregel is deze dag niet van toepassing. Een sliding is niet toegestaan en zal door de 

scheidsrechter met een directe vrije trap worden “beloond”. In het strafschop gebied met een strafschop. 
De strafschop wordt op 9 meter genomen.  
Degene die de bal ver uit het veld schiet, zorgt er zelf voor dat die bal door hem of haar gehaald wordt. 

 
6.  Er mag niet worden ingegooid vanaf de zijlijn. De bal moet vanaf de grond worden ingetrapt. 
 Let op: bal moet wel stilliggen, dit ter beoordeling van de scheidsrechter. 
 
7. De keeper mag de bal niet door de lucht uittrappen. Bovenhands of onderhands gooien is 

vanzelfsprekend wel toegestaan. Hands van de keeper buiten het keepersgebied betekent een 
strafschop voor de tegenpartij. 

 
8. Na afloop van de wedstrijden wordt de stand opgemaakt. Bij gelijk aantal punten wordt de stand als volgt 

bepaald: - doelsaldo – resultaat onderlinge wedstrijd – aantal doelpunten voor - strafschoppen. 
 
9. Tijdens de kruisfinales zullen teams nog 3 wedstrijden spelen. In het schema staat hoe de wedstrijden 

verder ingedeeld zullen worden. De wedstrijden duren 20 min. De nummers 1 en 2 van de poules spelen 
voor plek 1 t/m 8. Nummers 3 en 4 van de poules spelen voor plek 9 t/m 16.  

 
10. Per wedstrijd mogen teams door wisselen. Maar er moet elk moment minimaal 1 dame in het veld staan.  
 
11. Na afloop van elke wedstrijd wordt er door de scheidsrechters aan elke ploeg een cijfer (van 1 – 10) 

toegekend voor sportiviteit. Het team dat na afloop de hoogste score heeft, ontvangt de 
sportiviteitsbeker. 

 
12. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies van geld, kleding of andere eigendommen. 
 
14. Elk team moet voor eigen shirts zorgen; er zijn hesjes beschikbaar wanneer de kleding van de teams, 

naar de mening van de scheidsrechter, onvoldoende te onderscheiden is. 
 
15. Spelers die met een rode kaart van het veld worden gestuurd, mogen ook de resterende wedstrijden niet 

meer meespelen.  
 
16. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 


