
Reglement Straatvoetbaltoernooi. 
 

• Een wedstrijd duurt 1 x 12 minuten. 
• De teams dienen 5 min. voor aanvang van de wedstrijd gereed te staan, zodat op tijd 

kan worden begonnen. 
• Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt door niet (op tijd) aanwezig zijn van een 

team verliest dit team de wedstrijd met 3-0.  
• Het team dat in de wedstrijdvermelding vooraan staat trapt af. 
• Er wordt gespeeld volgens de zaalvoetbal regels, dus geen lichamelijk contact. 
• Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. 
• De wedstrijden worden gespeeld met maximaal 1 keeper en 4 veldspelers. 
• Het is toegestaan om gedurende de wedstrijd te wisselen (geen maximum). 
• Iedere speler mag gedurende het hele toernooi slechts voor één team uitkomen. 
• Het is toegestaan om langs de lijn een warming-up te doen, echter zonder gebruik te 

maken van een bal. 
• Terugspelen op de keeper is toegestaan. De keeper mag de teruggespeelde bal niet in 

de handen pakken. 
• Bij een uitbal moet de bal worden ingetrapt. 
• Rechtstreeks scoren vanuit een doeltrap, uitgooi of intrap is niet toegestaan. 
• Ruw en onsportief gedrag wordt streng bestraft. 
• Bij een gele kaart moet de speler 2 minuten naar de kant en mag gedurende deze 

tijdstraf niet door medespeler worden vervangen. 
• Bij een rode kaart wordt de speler voor het restant van de wedstrijd uitgesloten en mag 

niet door een andere speler worden vervangen. 
• Bij ernstig ruw en onsportief gedrag heeft de organisatie de mogelijkheid om de 

desbetreffende speler van deelname aan de resterende wedstrijden uit te sluiten. 
• Bij de heren en de dames gaan de nummer 1 t/m 4 van iedere poule gaan door naar de 

finalerondes.  
• Bij plaatsing naar de finalerondes wordt gekeken naar het aantal winstpunten. 

Vervolgens wordt er gekeken naar doelpunten voor, doelpunten tegen en tot slot het 
onderlinge resultaat. Indien dit alles gelijk is, worden er strafschoppen genomen. Ieder 
team neemt 3 strafschoppen. Indien de stand daarna nog gelijk is, worden om en om 
strafschoppen genomen, totdat er een beslissing valt. 

• Een overwinning wordt beloond met 3 punten, een gelijkspel met 1 punt. 
• Vanaf de finalerondes worden de wedstrijden door 2 scheidsrechters geleid. De 

scheidsrechter die vooraan staat heeft de leiding, de andere scheidsrechter pakt een 
zijlijn. 

• Bij een gelijkspel tijdens de finalerondes valt de beslissing middels het nemen van 
strafschoppen. Ieder team neemt 3 strafschoppen. Indien de stand daarna nog gelijk is, 
worden om en om strafschoppen genomen, totdat er een beslissing valt. 

• De beslissing om de derde en vierde plaats bij zowel de heren als dames vindt plaats 
middels het nemen van strafschoppen. Ieder team neemt 3 strafschoppen. Bij een 
gelijke stand worden er vervolgens om en om strafschoppen genomen. 

• Bij het nemen van strafschoppen mag de keeper zich enkel horizontaal op de lijn 
bewegen en dus niet naar voren stappen. Indien dit toch gebeurt en de keeper stopt de 
strafschop, wordt de strafschop overgenomen. 

 
Deelname aan het toernooi is op eigen risico. Door deelname verklaart men zich akkoord met 
dit reglement. De toernooileiding beslist in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet. 


