District Oost.
REGELS PUPILLEN ZAALVOETBAL
IN DE LIEMERS SEIZOEN 2017-2018
d.d.: 16 november 2018

1. ZAALDIENST:
1.1

De zaaldienst wordt aangewezen door de KNVB District Oost. De verenigingen zijn
verplicht hieraan gevolg te geven.

1.2

Bij nalaten of niet goed uitvoeren, zal het gevolgen hebben voor de betreffende
vereniging.

1.3

De zaaldienst is verplicht met minimaal 2 personen, 20 minuten voor aanvang
aanwezig te zijn in de aangewezen sporthal.

1.4

De zaaldienst draagt zorg voor, indeling kleedkamers, ontvangen deelnemers,
klaarzetten doelen, afroepen wedstrijden, toezicht houden kleedkamers, alsmede
erop toezien dat men niet met zwarte zolen speelt.

1.5

Na overleg met de beheerder opruimen van attributen.

1.6

De zaaldienst is verplicht deze regels na te leven en in de zaal de regels aanwezig
te hebben, die door de KNVB District Oost zijn voorgeschreven. In geval er iets voor
komt dat niet in de regels is verwerkt, dan beslist de zaaldienst.

1.7

De zaaldienst zorgt voor:
De wedstrijdbal (een z.g. plofbal). Deze bal is vanuit de KNVB aanwezig in
betreffende hal om te gebruiken en in beheer afgeven.
Een reservebal (een plofbal of schone leren pupillen veldbal). Deze moet wel
meegebracht worden door de zaaldienst.
De fluitjes voor de leiding van de wedstrijden.
Het schema met de wedstrijden en een pen om de uitslagen te noteren.

1.8

De zaaldienst dient binnen 24 uur de uitslagen op een kopie van het
wedstrijdprogramma te sturen per e-mail aan:

Martijn Daams
m : 06 21 90 80 20
e-mail: puppiezaalvoetbal@gmail.com
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2. REGELS VOOR DE TEAMS.
2.1

Ieder team is verplicht met het voltallige team 15 minuten voor de wedstrijd
aanwezig te zijn, en zich te melden bij de zaaldienst. Ook moet er een leider
beschikbaar zijn voor het leiden van een wedstrijd. Graag hier extra aandacht voor
het correct leiden volgens de spelregels.

2.2

De orders van de zaaldienst dienen strikt te worden opgevolgd.

2.3

De spelers blijven gedurende het verblijf in de sporthal onder toezicht van hun
leidsters/leiders, tevens dienen zij ervoor zorg te dragen dat na afloop de
kleedkamers netjes achtergelaten worden.

2.4

Schade opgelopen hoe dan ook zijn voor rekening van de veroorzakende
vereniging.

2.5

Belangrijk is dat elk team zorgt dat er een deskundige eerste hulpverlener in de
persoon van een ouder of leider bij zich heeft, daar niet altijd een zaal
beheerder aanwezig is,

2.6

Uitstel en omzettingen van wedstrijden zijn niet mogelijk.

2.7

Als er punten zijn die niet genoemd zijn, dan beslist de zaaldienst.

2.8

De wedstrijd wordt geleid door een leider van het eerstgenoemde team, de fluit
hiervoor wordt ter beschikking gesteld door de zaaldienst.
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3

Wedstrijdregels O15 / O17 pupillen

3.1

Speelgerechtigd zijn zij die in de categorie O15 / O17 junioren mogen spelen in
de huidige veldcompetitie, waarbij MO staat voor de meisjesteams uit de veld
meisjes competitie.

3.2

Voor O15 / O17 pupillen geldt een speeltijd van 14 minuten.

3.3

Rekening is gehouden met 1 minuut wisseltijd tussen de wedstrijden, dus snel
het speelveld verlaten en opstellen. Er is geen veldwissel tijdens de wedstrijd.

3.4

De O15 / O17 pupillen spelen met 4 spelers en 1 keeper.

3.5

Doorlopend wisselen van spelers tijdens de wedstrijd is toegestaan, alleen bij
de middellijn.

3.6

Voor de O15 / O17 pupillen is het speelveld de zwarte doorgetrokken lijn.

3.7

Het eerst genoemde team verdedigt het doel aan de linkerzijde tegenover de
tribune, de andere trapt af.

3.8

Het doelgebied van de keeper is de doorgetrokken lijn van de cirkelboog.

3.9

Bij de O15 / O17 pupillen moet de keeper de bal ingooien.

3.10 Als de bal over de zijlijn is gegaan dan wordt de bal met een intrap in het spel
gebracht, hieruit kan men niet rechtstreeks een doelpunt maken. Over de
achterlijn is als bij de veldregels een hoekschop of een keeper bal.
3.11 Als de bal tegen het plafond komt, dan is het een scheidsrechtersbal op de
plaats waar de bal tegen het plafond kwam.
3.12 Strafschoppen, directe en indirecte vrije schoppen kunnen worden gegeven bij
de O15 / O17 pupillen. Een strafschop wordt op 6 meter van de doellijn
genomen, spelers moeten uit doelgebied zijn en minimaal 5 meter afstand
bewaren. Voor directe en indirecte vrije schoppen moet tegenstanders
minimaal 5 meter van het vrije schoppunt verwijderd zijn.
3.13 Er zijn geen “slidingen” toegestaan.
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3

Wedstrijdregels O12 / O13 pupillen

3.14 Speelgerechtigd zijn zij die in de categorie O12 / O13 pupillen mogen spelen in
de huidige veldcompetitie, waarbij MO staat voor de meisjesteams uit de veld
meisjes competitie.
3.15 Voor O12 / O13 pupillen geldt een speeltijd van 19 minuten.
3.16 Rekening is gehouden met 1 minuut wisseltijd tussen de wedstrijden, dus snel
het speelveld verlaten en opstellen. Er is geen veldwissel tijdens de wedstrijd.
3.17 De O12 / O13 pupillen spelen met 4 spelers en 1 keeper.
3.18 Doorlopend wisselen van spelers tijdens de wedstrijd is toegestaan, alleen bij
de middellijn.
3.19 Voor de O12 / O13 pupillen is het speelveld de zwarte doorgetrokken lijn.
3.20 Het eerst genoemde team verdedigt het doel aan de linkerzijde tegenover de
tribune, de andere trapt af.
3.21 Het doelgebied van de keeper is de doorgetrokken lijn van de cirkelboog.
3.22 Bij de O12 / O13 pupillen moet de keeper de bal ingooien.
3.23 Als de bal over de zijlijn is gegaan dan wordt de bal met een intrap in het spel
gebracht, hieruit kan men niet rechtstreeks een doelpunt maken. Over de
achterlijn is als bij de veldregels een hoekschop of een keeper bal.
3.24 Als de bal tegen het plafond komt, dan is het een scheidsrechtersbal op de
plaats waar de bal tegen het plafond kwam.
3.25 Strafschoppen, directe en indirecte vrije schoppen kunnen worden gegeven bij
de O12 / O13 pupillen. Een strafschop wordt op 6 meter van de doellijn
genomen, spelers moeten uit doelgebied zijn en minimaal 5 meter afstand
bewaren. Voor directe en indirecte vrije schoppen moet tegenstanders
minimaal 5 meter van het vrije schoppunt verwijderd zijn.
3.26 Er zijn geen “slidingen” toegestaan.
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4

Wedstrijdregels O10 / O11 pupillen

4.1

Speelgerechtigd zijn zij die in de categorie O10 / O11 pupillen mogen spelen in
de huidige veldcompetitie, waarbij MO staat voor de meisjesteams uit de veld
meisjes competitie.

4.2

Voor O10 / O11 geldt een speeltijd van 19 minuten.

4.3

Rekening is gehouden met 1 minuut wisseltijd tussen de wedstrijden, dus snel
speelveld verlaten en opstellen. Er is geen veldwissel tijdens de wedstrijd.

4.4

De O10 / O11 pupillen spelen met 5 spelers en 1 keeper.

4.5

Doorlopend wisselen van spelers tijdens de wedstrijd is toegestaan, alleen bij
de middellijn.

4.6

Voor de O10 / O11 pupillen is het speelveld de zwarte doorgetrokken lijn.

4.7

Het eerst genoemde team verdedigt het doel aan de linkerzijde tegenover de
tribune, en de andere trapt af.

4.8

Het doelgebied van de keeper is de doorgetrokken lijn van de cirkelboog.

4.9

Bij de O10 / O11 pupillen mag de keeper de bal ingooien of intrappen.

4.10 Als de bal over de zijlijn is gegaan dan wordt de bal met een intrap in het spel
gebracht, hieruit kan men niet rechtstreeks doelpunten. Over de doellijnen is
als bij de veldregels een hoekschop of een keeper bal.
4.11 Als de bal tegen het plafond komt, dan wordt gewoon doorgespeeld.
4.12 Bij deze wedstrijden van de O10 / O11 pupillen worden geen strafschoppen of
directe vrije schoppen gegeven. Bij een indirecte vrije schop moeten de
tegenstanders minimaal 5 meter afstand houden van de plaats van de indirecte
vrije schop en mag deze plaats niet dichter dan 5 meter van de doellijn (doel)
worden aangehouden (spelers mogen op doellijn staan in het doel).
4.13 Er zijn geen “slidingen” toegestaan.
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5

Wedstrijdregels O8 / O9 pupillen.

5.1

Speelgerechtigd zijn zij die in de categorie O8 / O9 pupillen mogen spelen in de
huidige veldcompetitie.

5.2

Voor O8 / O9 pupillen geldt een speeltijd van 19 minuten.

5.3

Rekening is gehouden met 1 minuut wisseltijd tussen de wedstrijden, dus snel
speelveld verlaten en opstellen. Er is geen veldwissel tijdens de wedstrijd.

5.4

De O8 / O9 pupillen spelen met 5 spelers en 1 keeper.

5.5

Doorlopend wisselen van spelers tijdens de wedstrijd is toegestaan, alleen bij
de middellijn.

5.6

Voor de O8 / O9 pupillen is het speelveld de zwarte doorgetrokken lijn.

5.7

Het eerst genoemde team verdedigt het doel aan de linkerzijde t.o.v. de tribune,
en de andere trapt af.

5.8

Het doelgebied van de keeper is de doorgetrokken lijn van de cirkelboog.

5.9

Bij de )8 / O9 pupillen mag de keeper de bal ingooien of intrappen.

5.10 Als de bal over de zijlijn is gegaan dan wordt de bal met een intrap in het spel
gebracht, hieruit kan men niet rechtstreeks doelpunten. Over de doellijnen is
als bij de veldregels een hoekschop of een keeper bal.
5.11 Als de bal tegen het plafond komt, dan wordt gewoon doorgespeeld.
5.12 Bij deze wedstrijden van de O8 / O9 pupillen worden geen strafschoppen of
directe vrije schoppen gegeven. Bij een indirecte vrije schop moeten de
tegenstanders minimaal 5 meter afstand houden van de plaats van de indirecte
vrije schop en mag deze plaats niet dichter dan 5 meter van de doellijn (doel)
worden aangehouden (spelers mogen op doelijn staan in het doel).
5.13 Er zijn geen “slidingen” toegestaan.
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6

Wedstrijdregels JO6 / JO7 pupillen

6.1

Speelgerechtigd zijn zij die 6 jaar of jonger zijn.

6.2

Voor JO6 / JO7 pupillen geldt een speeltijd van 13 minuten.

6.3

Rekening is gehouden met 2 minuten wisseltijd tussen de wedstrijden, dus snel
het speelveld verlaten en opstellen. Er is geen veldwissel tijdens de wedstrijd.

6.4

De O6 / O7 pupillen spelen met 5 spelers en 1 keeper, wat meer spelers zij
toegestaan mits beide teams even groot zijn, maar beperkt het tot 7 spelers en
1 keeper.

6.5

Doorlopend wisselen van spelers tijdens de wedstrijd is toegestaan, alleen bij
de middellijn.

6.6

Voor de O6 / O7 pupillen is het speelveld de zwarte doorgetrokken lijn.

6.7

Het eerst genoemde team verdedigt het doel aan de linkerzijde tegenover de
tribune, en de andere trapt af.

6.8

Het doelgebied van de keeper is de doorgetrokken lijn van de cirkelboog. Ga
hiermee soepel om bij de O6 / O7 pupillen.

6.9

Bij de O6 / O7 pupillen mag de keeper de bal ingooien of intrappen, geef hem
de ruimte door andere spelertjes op enige afstand (ongeveer 3meter) te
houden.

6.10 Als de bal over de zijlijn is gegaan dan wordt de bal met een intrap in het spel
gebracht, hieruit kan men niet rechtstreeks doelpunten. Over de achterlijnen is
als bij de veldregels een hoekschop of een keeper bal.
6.11 Als de bal tegen het plafond komt, dan wordt gewoon doorgespeeld.
6.12 Bij deze wedstrijden van de O6 / O7 pupillen worden geen strafschoppen of
directe vrije schoppen gegeven. Bij een indirecte vrije schop moeten de
tegenstanders minimaal 5 meter afstand houden van de plaats van de indirecte
vrije schop en mag deze plaats niet dichter dan 5 meter van de doellijn (doel)
worden aangehouden (spelers mogen op doellijn staan in het doel).
6.13 Er zijn geen “slidingen” toegestaan.
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