
 

 
 
 

REGLEMENT FAMILIEVOETBALTOERNOOI JEUGD, DD 4 APRIL 2022 

Reglementen Jeugd familievoetbaltoernooi sc DIOSA 2022 
 
Deelnamebepalingen: 
 
1. Er zijn twee categorieën Jeugdteams: 

1. Teams van 5 personen van 7 t/m 15 jaar jongens en/of meisjes 

2. Teams van 5 personen van 6 t/m 10 jaar jongens en/of meisjes 

2. De teams bestaan uit 4 veldspe(e)l(st)ers en een keeper met maximaal drie reservespe(e)l(st)ers. 

3. Voor categorie 1 is de minimum leeftijd om mee te doen 7 jaar en de maximum leeftijd 15.                
Voor categorie 2 zijn deze leeftijden respectievelijk 6 en 10 jaar, 

4. We werken bij de jeugd met de mogelijkheid van combinatiefamilies. Je kunt werken met twee centrale 
personen die geen relatie met elkaar hoeven te hebben.  

5. De centrale personen van beide families (indien van toepassing) moeten woonachtig zijn in Nederasselt, 
Balgoij of Lunen of moet lid van sc DIOSA zijn.  

6. De familiegrens gaat tot en met broers / zusters / neven / nichten / achterneven / achternichten. 

7. Er worden geen dispensaties gegeven. 

8. Elke spe(e)l(st)er mag slechts uitkomen in één team. 

  
Wedstrijdbepalingen: 
 
9. Voor het winnende team zal een wisselbeker beschikbaar zijn. 

10. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams zal gekozen worden voor een poule- of 
competitiesysteem en eventuele kwart-, halve- of finalewedstrijden.  

11. Het team met de meeste wedstrijdpunten is poule- of eindwinnaar. Bij gelijke wedstrijdpunten beslist 
het doelsaldo. Is dit gelijk dan beslist het aantal doelpunten voor. Blijkt dit ook gelijk dan worden er 5 
strafschoppen per team genomen.  

12. In geval van gelijkspel bij kwart-, halve- of finalewedstrijden worden er direct 5 strafschoppen per 
team genomen. Bij categorie 1 (7 t/m 15jr) vanaf 9 meter. Bij categorie 2 (6 t/m 10jr) vanaf 7 meter. 

13. De wedstrijden duren bij benadering 1 x 15 minuten. Daarnaast is er 3 minuten ingeruimd voor het 
opstellen bij aanvang van de wedstrijd. Er is geen sprake van een helftwissel gedurende deze 
wedstrijd. De eerst genoemde partij start aan de kantinezijde en begint met de aftrap. Spelerswissels 
mag mits kenbaar gemaakt bij de scheidsrechter. De teams worden dringend verzocht na afloop het 
veld snel te verlaten en bij aanvang zich zo snel mogelijk op te stellen. Bij extreme weersgesteldheden 
behoudt de commissie zich het recht om alsnog een helftwissel in te gelasten.  

14. Het team mag alleen spelen met de opgegeven spelers. 

15. Het veld zal een afmeting van ongeveer 20 x 40 meter hebben. 

 
Spelregels 
 
16. Er kan alleen gescoord worden vanaf de helft van de tegenpartij, dus niet vanaf eigen helft. Een 

doelpoging ingezet vanaf eigen helft die wordt aangeraakt op de helft van de tegenpartij en die in het 
doel geraakt is volgens dit reglement een geldig doelpunt.  

17. Buitenspel is niet mogelijk. 

18. Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen. 

19. Als de bal via een speler van de tegenpartij over de achterlijn gaat, wordt de bal met de voet vanaf de 
achterlijn weer in het spel gebracht. Daarbij is zowel passen als dribbelen toegestaan, waarbij vanuit 
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een dribbel direct gescoord mag worden. 

20. Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal met de voet vanaf de zijlijn weer in het spel gebracht. 
Daarbij is zowel passen als dribbelen toegestaan, waarbij vanuit een dribbel direct gescoord mag 
worden. 

21. Na een doelpunt wordt er vanaf de middenstip afgetrapt. Daarbij is zowel passen als dribbelen 
toegestaan, waarbij vanuit een dribbel direct gescoord mag worden. 

22. Bij overtredingen wordt een vrije trap gegeven. Daarbij is zowel inpassen, schieten als indribbelen 
toegestaan. 

23. De keeper mag alleen in het doelgebied de bal met de hand spelen. 

24. De keeper mag een terugspeelbal, welke van de voet van een medespeler terug komt, niet in de handen 
nemen. Indien dit wel gebeurd, volgt er een vrije trap voor de tegenstander vanaf buiten het 
doelgebied. 

25. Bij een handsbal (niet van de keeper) in het doelgebied óf een grove overtreding binnen het doelgebied 
wordt een strafschop gegeven. Bij categorie 1 (7 t/m 15jr) vanaf 9 meter. Bij categorie 2 (6 t/m 10jr) 
vanaf 7 meter.  

26. Er mag doorgewisseld worden. Het spel hoeft hiervoor niet stil te liggen. Wel dient de wissel aan de 
zijlijn plaats te vinden.  

27. Scheidsrechters mogen de 5 minuten regel toepassen, in geval van grove overtredingen. Dit wordt na 
de wedstrijd door scheidsrechter aan wedstrijdleiding doorgegeven. 

 

Familierelaties  
 

eerste graad 

 broer, zuster 

 vader, moeder 

 zoon, dochter 

 echtgenoot (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend) 

 zwager, schoonzus (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend) 

tweede graad 

 neef, nicht 

 oom, tante 

 aangetrouwde neef of nicht (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend) 

 aangetrouwde oom of tante (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend) 

derde graad  

 achterneef, achternicht 

 achteroom, achtertante 

 aangetrouwde achterneef, achternicht (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend) 

 aangetrouwde achteroom, achtertante (getrouwd of langer dan 1 jaar samenwonend) 
 
IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST DE FAMILIEVOETBALCOMMISSIE. 


