REGLEMENT SPORTING ST HERFSTTOERNOOI:
Algemeen:
Alle teams worden geacht een half uur voor aanvang aanwezig te zijn en kunnen zich melden in de
bestuurskamer. Hier worden de wedstrijdschema’s en de kleedlokaal indeling uitgedeeld. Deze
bevinden zich aan de achterzijde van het gebouw en bevinden zich onder het MFA
De bestuurskamer bevindt zich in de kantine van het MFA.

De wedstrijden / spelregels:
-

Alle wedstrijden zullen gespeeld worden met 3 spelers en een keeper, uiteraard met eventuele
wisselspelers. Bij JO-7 wordt met mini pupillen doelen gespeeld en zonder keeper.
Er mag onbeperkt gewisseld worden, vanaf de middellijn .
Er wordt gespeeld op een MP veld, 30 x 20 meter.
Er wordt gespeeld met Jeugd-doelen van 5 x 2 meter behalve bij Jo-7. Deze zijn 2 x 1 meter.
De keeper mag alleen inrollen, of bal op de grond leggen en dribbelen.
De keeper mag tot drie meter vanaf het doel de bal met de hand aanraken en mag geen
terugspeelballen oppakken.
Een uitbal wordt ingedribbeld. Er mag niet direct uit worden gescoord.
Hoekschoppen worden ingedribbeld of gepassed.
Na een doelpunt wordt er afgetrapt op de middellijn, alle spelers staan op eigen helft. Er mag
direct gescoord worden uit de aftrap.
Bij een vrije trap staan de spelers minimaal op 3 meter afstand en mag door middel van een
dribbel, een pass of een schot worden uitgevoerd.
Penalty’s worden genomen vanaf 7 meter.
De hoofdscheidsrechter houdt de tijd bij en wordt centraal geregeld. De tijdsduur van de
wedstrijden staat vermeld op het wedstrijdschema.
Het eerstgenoemde team heeft aftrap en mag kant kiezen.
Er is geen buitenspel.
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van Sporting ST.
Wij hanteren de regels van de KNVB. Bij onenigheid beslist de scheidsrechter.
Bij teams met dezelfde kleur shirts zijn er hesjes beschikbaar, de eerstgenoemde ploeg trekt
deze aan.

De puntentelling:
-

-

3 punten bij gewonnen wedstrijd, 1 punt bij gelijkspel.
Bij gelijk puntenaantal na de poule wedstrijden wordt er gekeken naar het doelsaldo en
vervolgens naar het aantal doelpunten voor. Is dit ook gelijk dan worden er 4 penalty’s
genomen.
Bij gelijkspel in de (halve) finale worden er 4 penalty’s genomen.
Scheidsrechters dienen zelf de uitslag door te geven aan de hoofdscheidsrechters.

Aansprakelijkheid:
Sporting ST is niet aansprakelijk voor eventueel zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van
deelnemers c.q. bezoekers.
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