SV Sluis Toernooi Reglement 2018 za-2 juni:
1.
-

Aankomst:
Elke ploeg dient zich bij aankomst EERST te melden bij het wedstrijdsecretariaat, voordat je gaat omkleden!
Deze bevindt zich op de kar/wagen/tent midden in het centrum van het terrein.
Hier worden de consumptiebonnen voor de spelertjes en de leiders uitgereikt en aangegeven waar de ploeg
zich kan omkleden, hierbij ontvang je tevens laatste revisie wedstrijdschema.
De ploegen worden verzocht om een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
Omkleden gebeurd in de sporthal MFC de Keure, zie bijlage plattegrond.
TIEN (10) minuten voor de 1e wedstrijd (08:50u / 12:50u) dienen alle teams & begeleiders & scheidsrechters
zich te verzamelen aan het wedstrijd secretariaat.
Elke ploeg ontvangt enkele flessen met water en bekertjes bij het water kraam nabij de garagebox, zie bijlage
plattegrond
Hou rekening met de organisatie: zijn er onvoorziene omstandigheden(file, pech, te laat..etc..) BEL zo snel
mogelijk de organisatie en kunnen we daar eventueel rekening mee houden.

2. Kleedruimten:
-

-

De kleedruimten voor (bijna) alle ploegen bevinden zich in sporthal “De Keure”. Deze sporthal ligt naast onze
speelvelden. Bij de ingang van de sporthal bevinden zich 2 toezichthouders die het aanspreekpunt zijn en bij
vragen kunnen ze u verder kunnen helpen.
Elke ploeg heeft zijn eigen vak in de sporthal de Keure, dit is weergegeven op de plattegrond.
De gangpaden zijn bedoeld om bij je eigen vak te komen.
Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen, buiten de looppaden welke voorzien zijn van karton, in de
sportzaal te lopen. In de omkleedvakken is het niet toegestaan om op voetbalschoenen te lopen.
In de sportzaal is er gelegenheid tot douchen, meisjes kunnen in SV Sluis scheidsrechter kleedkamer-M
douchen, zie bijlage plattegrond
Elke ploeg wordt geacht zich alleen in de sporthal te bevinden om zich om te kleden.
Na het spelen van uw laatste wedstrijd wordt verwacht dat uw ploeg zich omkleed.
Ben je omgekleed, berg al je kledingstukken en schoeisel op in je tas.
Laat geen kleding/schoeisel rond slingeren dan kan er ook niets verloren gaan.

3. Wedstrijden:
-

-

-

-

-

Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB en elke wedstrijd wordt gefloten door een
scheidsrechter. De scheidsrechters hebben de leiding bij de wedstrijden. Er wordt zonder grensrechters
gespeeld.
De wedstrijden beginnen en eindigen centraal, d.w.z. het wedstrijdsecretariaat geeft centraal het begin- en
eindsignaal. Na het eindsignaal wordt het spel direct stilgelegd door de scheidsrechter en wordt u verzocht om
het veld direct te verlaten. Aansluitend wordt direct de volgende wedstrijd gespeeld.
De wedstrijden duren 14 minuten, er is 1 min pauze/rust tijdens twee wedstrijden om te wisselen.
Tijdsmanagement gebeurd door het wedstrijdsecretariaat door middel van hoorn signaal.
Bij Stop-wedstrijd 1e-signaal bij terug Start-Wedstrijd is 1minuut later een 2e-signaal.
Tijdens de wedstrijden worden telkens volgende wedstrijden aangekondigd. Elke ploeg dient gereed te staan
bij het desbetreffende veld. Indien men niet op tijd aanwezig is(>4min) wordt de wedstrijd door het andere
team met 3-0 als gewonnen beschouwd.
We spelen volgens de KNVB regel o.b.v. veld afmeting:
U10/U11-JO10/JO11, E-pupillen:
7 tegen 7
veld: 64x40m
U8/U9-JO9/JO8,
F-pupillen:
6 tegen 6
veld: 40x30m
U6/U7-JO6/JO7,
Mini-pupillen: 4 tegen 4
veld: 20x15m

-

-

-

-

-

Gedurende de wedstrijd mag er doorlopend en onbeperkt worden gewisseld, wissel buiten de lijnen.
Spelregels : JO10/U10 en JO11/U11 & JO9/U9en JO8/U8 & JO7/U7en JO6/U6
- Zie verder in een aparte bijlage samengevat
Puntentelling vindt plaats aan de hand van KNVB reglementen: 3 punten bij winst, 1 bij gelijkspel, 0 bij verlies.
Voor de eindstand in de poule gelden het aantal punten en vervolgens het doelsaldo bij evt. gelijk aantal
punten. Indien dit ook geen uitsluitsel geeft, wordt gekeken naar het onderlinge resultaat.
Indien dan nog nodig worden er penalty’s genomen.
Er worden geen kruisfinales gespeeld.
Er wordt bij de JO8-JO9-JO10-JO11: er zijn 2x poules per categorie, er wordt voor plaats 1, 2 en 3e plaats
gespeeld tussen poule 1 en 2, en poule 3 en 4, finales worden er na een gelijke stand direct 5x strafschoppen
genomen om te beslissen. Voor ieder is er een medaille en voor elke categorie plaats-1-2-3, is er een beker
plaats voorzien.
Bij de JO6-JO7: worden er geen finales gespeeld, er is maar 1 poule, de poule stand is gelijk de uitslag, bij een
gelijke stand worden direct 5x strafschoppen genomen om te beslissen.
Voor ieder is er een medaille en voor plaats-1 per categorie is een beker voorzien.
In geval van ruw of onsportief gedrag kan een speler door de scheidsrechter van het veld gezonden worden
voor 5 minuten. In noodzakelijke gevallen kan de scheidsrechter een speler definitief van het veld sturen. Deze
speler is dan ook automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd.
Strafschoppen worden op 7(8)m van het doel genomen.
De ploeg welke als eerste staat vermeld= thuis-team en neemt de aftrap.
Indien er verenigingen zijn waarvan de tenues erg veel op elkaar lijken, speelt het team wat als 1e staat
vermeld met gele fluorescerende hesjes. Gelieve deze zelf mee te nemen ( indien nodig door S.V. Sluis
Secretariaat beschikbaar kunnen worden gesteld. Na de wedstrijd dient de scheidsrechter deze direct terug
brengen voor evt. andere ploegen ter beschikking te stellen)
Na de wedstrijden volgt de prijsuitreiking bij de tent voor het wedstrijd secretariaat, max.30 min na de laatste
gespeelde wedstrijd. Alle teams-begeleiders dienen zich te verzamelen bij het wedstrijdsecretariaat. Dus wees
op tijd of blijf op het veld aanwezig, ga daarna pas douchen.

Leeftijdscategorie seizoen 2017-2018

Geldt voor spelers die geboren zijn na 1 januari *(jaar) die het seizoen voorafgaat
zie onderstaande tabel in welke categorieën wie kan voetballen
(Meisjes die uitkomen in jongenscompetities mogen maximaal één jaar ouder zijn)

NL omschrijving
2e jaars E-pupillen
1e jaars E-pupillen
2e jaars F-pupillen
1e jaars F-pupillen
2e jaars Mini-pupillen
1e jaars Mini-pupillen
-

-

B/NL categorie
U11 / JO11
U10 / JO10
U9 / JO9
U8 / JO8
U7 / JO7
U6 / JO6

Er zijn in totaal 50x deelnemende teams, ingedeeld;
in totaal E-pupillen (JO11/10 = U11/10):
in totaal F-pupillen (JO9/8 = U9/8):
in totaal M-pupillen (JO7/6 = U7/6):

2007 2008
10jr
9jr

2009

2010

2011

2012

8jr
7jr
6jr
5jr
20 teams, waarvan 10x teams JO11 en 10x teams JO10
19 teams, waarvan 10x teams JO9 en 9x teams JO8
9 teams, waarvan 5x teams JO7 en 4x teams JO6

Op basis van de opgaves zal per categorie en klasse de poules ingedeeld worden.
Bij ongelijke verdeling kan er een team op basis van niveau, lager ingedeeld worden door wedstrijd
secretariaat.

4. Algemeen
-

-

-

-

Op het terrein is EHBO aanwezig, bij evt. noodzaak direct contact op nemen met het wedstrijd secretariaat.
Bij mogelijk verwijzing naar ziekenhuis, zijn er ongeval-verzekering formulieren ter beschikking.
Parkeren kunt u op het:
-parkeerterrein-1:voor sportzaal “De Keure” en op aanwijzen evt. op het grasveld
-parkeerterrein-2: aan de Zuiddijkstraat, indien nodig wordt er op aanwijzen een overloopterrein aangewezen
door de parkeer toezichthouders.
-Bussen moeten geparkeerd worden op speciaal bus parking nabij de Rabobank Sluis, Sint Annastraat Sluis
achter de Aldi/ EMTE supermarkt, route zie plattegrond.
S.V. Sluis stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing c.q. beschadiging van eigendommen van spelers, trainers,
leiders en derden. Er is bij de ingang van de kleedruimte toezicht aanwezig maar deze toezichthouders zijn op
geen enkele wijze verantwoordelijk voor vermissing, verdwijning, diefstal en of andere oorzaken. Zijn er
mogelijk verloren voorwerpen kunt u dit melden bij het wedstrijd secretariaat.
Het secretariaat is beschikbaar van vrijdagavond 26 mei 17.00 uur en op zaterdagmorgen 27 mei vanaf 7.00
uur op telefoonnummer: 0031 652 69 23 71(Rick Barendse) of 0031 655 69 45 53 (Alexander van Daele)
Het telefoonnummer van onze SV Sluis kantine is 0031 117 461612.
Zijn er onvoorziene omstandigheden(file, pech) meldt dit zo snel mogelijk en kunnen we daar eventueel
rekening mee houden.
Alleen bij heel erg slechte weersomstandigheden zal het toernooi worden afgelast. U wordt dan zoveel
mogelijk de vrijdagavond 26 mei ingelicht. U kunt uiteraard ook altijd zelf bellen bij twijfel.
Door deel te nemen aan het toernooi gaat u akkoord met het toernooireglement.
In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het secretariaat met toernooi
verantwoordelijken en hoofdscheidsrechter.
Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname aan ons toernooi,
Wij hopen op een sportieve en zeer plezierige dag.
Namens de toernooicommissie

Met sportieve groeten,
Rick Barendse / Alexander van Daele / Theo Schram / Jacky Jacobse /
Toernooi team / coördinators S.V. Sluis
p/a Hoogstraat 80, 4524 LB, Sluis
Gsm: 0031-657 95 50 34 (0031-655 69 45 53)
e-mail: oostpoorttoernooisvsluis@live.nl
SV Sluis kantine is 0031 117 46 16 12.
Zuiddijkstraat 10, 4524 AT, Sluis
http://www.svsluis.nl/oostpoort

De Spelregels toernooi voor E(JO11/U11-JO10/U10) pupillen
Snel en overzichtelijk op een rij.
1. Het pupillenveld is rechthoekig en heeft een lengte ± 55 meter en breedte ± 40 meter.
2. Het pupillendoel heeft een breedte van 5 meter en een hoogte van 2 meter en is goed verankerd.
3. De pupillenbal rood, heeft maat nummer 5, met een gewicht tussen 370 gram en 320 gram.
4. De pupillenploeg bestaat uit een doelman en zes veldspelers (totaal 7 deelnemers)
Doorlopend wisselen is toegestaan.
5. De speeltijd voor E pupillen is 1 x 14 minuten.
6. Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld.
De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
7. De buitenspelregel is niet van toepassing.
8. Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven.
Dit op een afstand van acht meter. E-pupillen
Gebruik van armen(handen) ter bescherming lichaam: niet bestraffen.
Als een werkelijke doelkans door handgebruik, of overtreding opzettelijk is ontnomen,
kan een strafschop worden gegeven door de scheidsrechter.
9. De terugspeelbal waarbij de keeper de bal in zijn handen neemt, is bij E-pupillen toegestaan.
10. Wissels zijn onbeperkt. Er mag continu worden door gewisseld, dient wel in het midden van het veld
te gebeuren, uitwisseling buiten de lijn! Het spel hoeft daarvoor niet stil te liggen.
11. Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen, pass of
dribbel, of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman bij werpen/uit schieten is niet
toegestaan. Let op: wanneer, stel de keeper de bal neerlegt voor zijn goal (voor een doel uittrap) mag
de tegenpartij de bal spelen.
12. Hoekschoppen worden genomen als ‘halve corners’,
± 15 meter uit de doelpaal op de achterlijn van het veld.
13. Overtredingen worden altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op
minimaal vijf meter staan. Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot
uitgevoerd worden.
14. De inworp/uitbal wordt op normale wijze bovenhands in gegooid (niet intrappen aan de voet).
Foutieve inworpen worden bij E niet overgenomen, tegenpartij neemt over.
15. Coaches, begeleiders en ouders mogen zich tijdens de wedstrijd niet tussen de spelers begeven.
Op het speelveld bevinden zich alleen spelers en scheidsrechter.
16. Zijn er mogelijk onduidelijkheden, conflicten, organisatorisch, arbitrage, ongewenst gedrag, onheus
bejegend tussen partijen/begeleiders/toeschouwers graag melden bij de toezichthouders of
secretariaat op het veld. Wees RESPECT VOL, wees een voorbeeld voor de pupillen en sport.

De Spelregels toernooi voor F(JO9/U9-JO8/U8) pupillen
Snel en overzichtelijk op een rij.
1. Het pupillenveld is rechthoekig en heeft een lengte ± 40 meter en breedte ± 30 meter.
2. Het pupillendoel heeft een breedte van 5 meter en een hoogte van 2 meter en is goed verankerd.
3. De pupillenbal rood, heeft maat nummer 5, met een gewicht tussen 370 gram en 320 gram.
4. De pupillenploeg bestaat uit een doelman en vijf veldspelers (totaal 6 deelnemers)
Doorlopend wisselen is toegestaan.
5. De speeltijd voor F en E pupillen is 1 x 14 minuten.
6. Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld.
De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
Er kan direct gescoord worden vanuit de aftrap.
7. De buitenspelregel is niet van toepassing.
8. Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven.
Dit op een afstand van zeven meter. F-pupillen.
Gebruik van armen(handen) ter bescherming lichaam: niet bestraffen.
Als een werkelijke doelkans door handgebruik, of overtreding opzettelijk is ontnomen,
kan een strafschop worden gegeven door de scheidsrechter.
9. De terugspeelbal waarbij de keeper de bal in zijn handen neemt, is bij de F-pupillen NIET toegestaan.
Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding
volgt een indirecte vrije trap op 7 meter afstand van de achterlijn.

10. Wissels zijn onbeperkt. Er mag continu worden door gewisseld, dient wel in het midden van het veld
te gebeuren, uitwisseling buiten de lijn! Het spel hoeft daarvoor niet stil te liggen.
11. Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen, pass of
dribbel, of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman bij werpen/uit schieten is niet
toegestaan. Let op: wanneer, stel de keeper de bal neerlegt voor zijn goal (voor een doel uittrap) mag
de tegenpartij de bal NIET spelen.
12. Hoekschoppen worden genomen als ‘halve corners’,
± 10 meter uit de doelpaal op de achterlijn van het veld.
13. Overtredingen worden altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op
minimaal vijf meter staan. Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot
uitgevoerd worden.
14. De inworp/uitbal wordt de bal ingedribbeld (intrappen aan de voet). Er kan dus niet direct gescoord
worden vanuit een uitbal.
15. Coaches, begeleiders en ouders mogen zich tijdens de wedstrijd niet tussen de spelers begeven.
Op het speelveld bevinden zich alleen spelers en scheidsrechter.
16. Zijn er mogelijk onduidelijkheden, conflicten, organisatorisch, arbitrage, ongewenst gedrag, onheus
bejegend tussen partijen/begeleiders/toeschouwers graag melden bij de toezichthouders of
secretariaat op het veld. Wees RESPECT VOL, wees een voorbeeld voor de pupillen en sport.

De Spelregels toernooi voor Mini (JO7/U7-JO6/U6)-pupillen
snel en overzichtelijk op een rij.
1. Het pupillenveld is rechthoekig en
Heeft een Lengte ± 20 meter en breedte ±15 meter.
2. Het pupillendoel heeft een breedte van 3 meter en een hoogte van 1 meter en is goed verankerd.
3. De pupillenbal blauw, heeft maat nummer 5, met een gewicht tussen 320 gram en 290 gram.
4. De pupillenploeg bestaat een doelman en 3 veldspelers (totaal 4 deelnemers of meer i.o.m.
scheidsrechter). Doorlopend wisselen is toegestaan.
5. De speeltijd voor mini pupillen is 1 x 14 minuten.
6. Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld.
De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
7. De buitenspelregel is niet van toepassing.
8. Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven,
Gebruik van armen en handen meestal ter bescherming lichaam: niet bestraffen.
Als een werkelijke doelkans door hand overtreding opzettelijk is ontnomen, kan een strafschop
worden gegeven. In dat geval mag een speler vanaf zeven meter aanleggen voor een leeg doel.
De tegenpartij mag niet het doel verdedigen bij een penalty.
9. De terugspeelbal waarbij de keeper de bal in zijn handen neemt, is bij M-pupillen toegestaan.
10. Wissels zijn onbeperkt. Er mag continu worden door gewisseld, dient wel in het midden van het veld
te gebeuren, uitwisseling buiten de lijn!! Het spel hoeft daarvoor niet stil te liggen.
11. Achterballen mogen in het spel worden gebracht door middel van pass of dribbel.
12. Hoekschoppen die worden niet genomen gewoon achterbal.
13. Overtredingen worden altijd bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op
minimaal vijf meter staan. Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot
uitgevoerd worden.
14. De inworp wordt op normale wijze genomen, bovenhands. (niet aan de voet)
Foutieve inworpen kunnen worden overgenomen bij Mini pupillen,
Laat diegene die foutief inwierp, de inworp overnemen, leg eventueel uit hoe het wel moet.
Het is een leerproces voor deze kinderen!
15. Coaches, begeleiders en ouders mogen zich tijdens de wedstrijd niet tussen de spelers begeven.
Op het speelveld bevinden zich alleen spelers en scheidsrechter.
16. Zijn er mogelijk onduidelijkheden, conflicten, organisatorisch, arbitrage, ongewenst gedrag, onheus
bejegend tussen partijen/begeleiders/toeschouwers graag melden bij de toezichthouders of
secretariaat op het veld. Wees RESPECT VOL, wees een voorbeeld voor de pupillen en sport.

