Reglementen VVN Multinal Voetbal Event
Algemene reglementen:
1. Deelname na overboeking van € 150,- op rek. NL64RABO038.82.56.826 bij de
Rabobank t.n.v. Voetbalvereniging Nederhorst te Nederhorst den Berg ovv team
naam.
2. Bij elk team dient een leider aanwezig te zijn. De leider is verantwoordelijk dat zijn
team op tijd aanwezig is voor iedere wedstrijd.
3. Bij aankomst meldt de teambegeleider zich bij het wedstrijdsecretariaat of de
toernooicommissie.
Wedstrijdreglementen:
1. Spelersaantal:
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman
en 6 veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman.
2. Wissels:
Er mag doorlopend gewisseld worden, hetgeen betekent dat het aantal malen dat
men door wisselt onbeperkt is.
3. Kleding:
Een team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding (bij voorkeur het normale
clubtenue). Bij nagenoeg identieke clubtenues zorgt het eerstgenoemde team voor
een afwijkend kleur shirt (of hesje).
4. Wedstrijdduur:
De speelduur voor wedstrijden in toernooivorm is het uitgangspunt 2 x 12 minuten,
er wordt gewisseld van speelhelft.
5. Doel:
De doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeurafmeting van 5 x 2
meter. De vereniging kan gebruik maken van de bestaande E- en F-pupillendoeltjes.
De doelen dienen conform de vastgestelde instructies vastgezet te worden.
6. Veldafmeting:
Het veld is +/- 50 meter breed en +/- 65 meter lang. De KNVB adviseert om op een
half voetbalveld te spelen.
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7. Wedstrijdbal:
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht min. 370 gram.
8. Scheidsrechter:
De wedstrijden worden geleid door een spelbegeleider c.q. scheidsrechter van de
organisatie. Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend, er is geen protest
mogelijk.
9. Assistent scheidsrechter:
Er wordt niet gespeeld met assistent-scheidsrechters (grensrechters).
10. Aftrap:
De thuisspelende ploeg trapt af. De uitspelende ploeg mag het doel kiezen die ze wil
verdedigen.
11. Kaarten:
De scheidsrechters hanteren het KNVB-reglement voor gele en rode kaarten (in
woord of gebaar), echter met de volgende afwijkingen:
• 1 gele kaart = 5 minuten afkoeling buiten de lijnen
• de 2e gele kaart in dezelfde wedstrijd = uitsluiting voor de rest van deze wedstrijd
• 1 rechtstreekse rode kaart = direct uitsluiting voor de rest van deze wedstrijd.
12. Spelregels:
Voor 7x7 voetbal hanteert men de normale spelregels veldvoetbal. Zo mag de
keeper de bal na een terugspeelbal niet met de handen oppakken. Wel zijn er een
paar uitzonderingen:
• Spelbegin: De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het
speelveld. De tegenpartij moet een afstand van minimaal 8 meter in acht nemen.
• Buitenspel: Deze regel is niet van toepassing.
• Strafschop: De afstand doellijn – penaltystip bedraagt 8 meter.
• Hoekschoppen: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen.
• Wisselen: Er mag doorlopend worden gewisseld.
• Sliding: Deze is niet toegestaan bij het 7x7 voetbal.
• Inschieten: Men mag de bal inschieten in plaats van ingooien.
13. Gelijke stand in de poule:
Wanneer twee ploegen gelijk eindigen in hun poule, dan zijn de volgende
uitgangspunten doorslaggevend:
• het doelsaldo. Indien wederom gelijk, dan:
• het aantal gescoorde doelpunten. Indien gelijk, dan:
• het onderlinge resultaat.
• Leveren deze drie punten nog geen winnaar op, dan brengen vijf strafschoppen de
beslissing. Is er na vijf strafschoppen nog geen beslissing gevallen, dan wordt er omen-om een strafschop genomen totdat er een beslissing valt.
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Voor ongevallen, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen wordt
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Wij adviseren derhalve kostbaarheden,
geld, mobiele telefoons e.d. aan de niet-spelende leider in bewaring te geven.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd- of
toernooileiding.
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