
 

Wedstrijdreglement veldvoetbal - 2019  
 

 
1.    Aan het toernooi minivoetbal doen uitsluitend bedrijventeams mee. 

 

2.    Elk team bestaat uit 5 spelers en een doelverdediger.  
 

3.    Elk team mag meerdere wisselspelers inzetten. 
 

4.    Het wedstrijdschema (3 poules) wordt voor de eerste ronde vastgesteld. 
 

5. Er wordt gespeeld op een half voetbalveld, de doelen zijn 3x2 meter. Het doelgebied, tevens 

 strafschopgebied, is een halve cirkel met een straal van 10 meter. De strafschoppunt is 
 midden voor het doel op 7 meter afstand.  

 
6.  Na afloop van de poulewedstrijden spelen de drie poulewinnaars en de beste nummer 2 

 (punten en/of doelsaldo) een kruisfinale. Let op: de (kruis)finales zijn op verzoek van vele op 

 de veldvoetbalvelden.     
 

7.    De wedstrijdduur is 15 minuten zonder wisselen van speelhelft.  
 

8.    Elk team dient voor reserveshirts (of hesjes) te zorgen. 
 

9.    Het eerstgenoemde team heeft de doelkeuze, het andere team trapt af. 

 
10.    Er mag ieder moment gewisseld worden ter hoogte van de middellijn. 

 
11.    De doelman mag alleen worden gewisseld als de bal buiten het spel is c.q. het spel stilligt. 

 

12.      Terugspelen op de doelman mag, maar de doelman mag de bal dan niet in zijn handen nemen. 
 

13.    Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal vanaf die plek weer ingeschoten. 
 

14.    Uit een inschop kan niet rechtstreeks een doelpunt worden gemaakt.  

 
15.    De buitenspelregel is niet van toepassing. 

 
16.    Slidings zijn niet toegestaan. Uitzondering op deze regel zijn slidings die gemaakt worden om 

 een bal binnen te houden, zonder dat daar een tegenstander in de buurt is. Dit is ter beoordeling 
 van de scheidsrechter!  

 

17.    Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend; protesten worden niet in behandeling 
genomen. 

 
18.    Indien de scheidsrechter een speler een gele kaart toont, krijgt de desbetreffende speler een 

tijdstraf van 3 minuten. Een definitief van het veld gestuurde speler (rode kaart) is van verdere 

deelname aan het toernooi uitgesloten. 
 

19.  Bij gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode 
kaart. De speler moet direct het veld/toernooi verlaten. Door de vermelding van de personalia 

op het wedstrijdformulier wordt de betreffende speler direct 'in staat van beschuldiging' gesteld 
door de eventmanager. 

 

 Vervolgens doet de Railsport, na overleg met de eventmanager en de scheidsrechter, op een 
zo kort mogelijke termijn een uitspraak. Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde richtlijnen 

voor de straftoemeting bij dergelijke overtredingen (zie bijlage 'toevoeging richtlijnen 
straftoemeting'). 

 

20.    Na de eerste ronde wordt de eindstand bepaald op basis van: wedstrijdpunten (3-1-0), het 
doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten, het onderlinge resultaat. Indien alles gelijk is, volgt 

loting. 



 

 
21.    Voor de indeling van de kruisfinale is de eindstand van de poulewedstrijden bepalend. De eerste 

kruisfinale wordt op het voetbalveld gespeeld. De winnaars spelen op het veldvoetbalveld om 
plaats 1 en 2 en de verliezers om plaats 3 en 4. De overige plekken worden bepaald op basis 

van het aantal behaalde punten in de poulewedstrijden.  

 
22.  De (kruis)finales worden vanwege  

 
23.    Het winnende team krijgt 300 bokaalpunten, het team opvolgend krijgt 290 bokaalpunten, etc. 

 
24.    Indien een team om wat voor een reden zich tijdens de poulewedstrijden terugtrekt, worden 

alle wedstrijden, ook de reeds gespeelde wedstrijden, omgezet in een 3-0 nederlaag.  

 
25.    Niet deelnemende ploegen krijgen automatisch nul bokaalpunten. 

 
26.    In punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 

27.  In verband met het volle programma dienen de teams op tijd op de aangewezen tijd en veld 
aanwezig te zijn.  

 
28.  De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit nodig maken, 

het programma te wijzigen of de speeltijden aan te passen. 
 

 

Dit reglement is voor het laatste gewijzigd op 09-09-2019 
 

 


