
 

 
 

REGLEMENT SCHOOLVOETBAL VELD  
 
Dispensaties 
- De categorieën zijn voor jongens en meisjes uit de betreffende klassen. Als een leerling 

een jaar is blijven zitten moet hij of zij meespelen in de klas waar hij of zij zou horen te 
zitten. Alleen voor de groepen 7&8 is dispensatie toe gestaan. Per team geldt dit voor 
maximaal 2 spelers. Wij vragen niet om een leerlingenlijst, dus hopen dat jullie zelf 
eerlijk genoeg zijn. Wel zullen wij op wedstrijddagen incidenteel controleren. Blijkt dat 
een team met te veel dispensatie spelers speelt dan worden alle teams van deze school 
uit de competitie genomen. 

Inschrijven 
- De scholen worden dringend verzocht alleen voor het toernooi in te schrijven als met 

volledige teams kan worden aangetreden en over voldoende reservespelers beschikt kan 
worden. Per school moet er 1 inschrijfbrief worden ingevuld. 

- Elke school kan een onbeperkt aantal teams inschrijven. Per categorie is er wel een 
beperkt aantal plekken. Zijn er teveel teams ingeschreven dan is het mogelijk dat tweede 
(of 3de/4de) teams worden geweigerd.  

Teams 
- Ieder elftal kan alleen bestaan uit leerlingen van dezelfde school. 
- Jongens en meiden uit de groepen 7 & 8 spelen 8 tegen 8 op een half veld. 
- De andere categorieën spelen 6 tegen 6 op een kwart veld.  
- Ieder elftal moet over een leider beschikken 
- Ieder team moet een scheidsrechter leveren die beschikbaar is op dezelfde middag als 

het team speelt. 
Spelregels 
- Op het schoolvoetbal zijn de spelregels van de KNVB van toepassing. Deze zijn hier te 

vinden. 
- Een deelnemer die door de scheidsrechter uit het veld wordt gezonden, met 

uitzondering van een tijdstraf, is van verdere deelname uitgesloten. 
- Bij het gelijk eindigen van ploegen in een poule beslist achtereenvolgens:  

o De uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd(-en); 
o Bij een gelijkspel van de onder A genoemde wedstrijd(-en) het doelsaldo  (voor 

min tegen); 
o Bij een gelijk doelsaldo het aantal voor gescoorde doelpunten; 
o Bij een gelijk aantal voor gescoorde doelpunten worden er vijf strafschoppen      

genomen. 
- Meisjes zijn speelgerechtigd voor een jongensteam. Jongens mogen echter niet uitkomen 

in een meisjesteam. 
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