
SPELREGELS FAMILIE-TOERNOOI “ALBATROSS”: 
 
 

1. Elk team dient zich via zijn/haar coach een half uur 
voor aanvang van hun eerste poule-wedstrijd te 
melden bij de wedstrijdleiding. (bestuurskamer)  

2. Elk team bestaat uit 6 
spelers incl. keeper. 

3. Spelers of speelsters dienen 16 jaar of ouder te 
zijn. 

4. De duur van de wedstrijd bedraagt 15 minuten. Er wordt tijdens de 
wedstrijd niet van speelhelft gewisseld 

5. Tijdens de wedstrijd mag er doorlopend worden gewisseld. Het wisselen 
gebeurt bij de middenlijn en met goedvinden van de scheidsrechter. 

6. De buitenspelval is niet van toepassing. 
7. Een strafschop wordt altijd genomen. 
8. De keeper mag terugspeelballen niet in de hand nemen. De reglementen 

van de KNVB zijn hier van toepassing. 
9. Er wordt over de breedte van het veld gespeeld. 
10. Het strafschopgebied begint op 7 meter van het doel en geldt voor de 

gehele breedte van het veld. 
11. Keepers mogen de bal niet uit de handen uit schieten. 
12. Afgezien van de aftrap bij het begin van de wedstrijd, wordt bij een geldig 

doelpunt of achterbal altijd volstaan met het nemen van een doelschop. 
13. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap. 
14. Eindigen in een poule meerdere teams op de eerste plaats dan is het 

doelsaldo beslissend. (voor-tegen) 
15. Is dit doelsaldo ook gelijk dan worden er strafschoppen genomen. Elk 

team neemt 6 strafschoppen, om en om, te nemen door 6 verschillende 
spelers. Is de stand dan nog gelijk, dan beide teams om en om een 
penalty laten nemen totdat er een beslissing is gevallen. 

16. Het begin- en eindsignaal geschiedt centraal via de geluidsinstallatie. 
17. Na afloop van de wedstrijd dient de scheidsrechter de uitslag direct aan 

de wedstrijdleiding door te geven. 
18. Het is de scheidsrechter toegestaan om een speler gedurende een 

kortere periode van het veld te sturen. De duur van de uitsluiting wordt 
door de scheidsrechter bepaald.  
Wij gaan er uiteraard van uit dat deze regel totaal overbodig is. 

19. Eventuele protesten worden wel aangehoord maar verder niet 
               in behandeling genomen.                                                  

20. Daar waarin het wedstrijd reglement niet voorziet, beslist  
      de wedstrijdleiding. 
22. Het meedoen aan dit familietoernooi is geheel voor eigen risico. 
23. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, vermissing  

en / of vernielingen van uw eigendommen.  
Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter!!!! 

 
   

  
Een sportieve dag toegewenst, 
De wedstrijdleiding. 

 


