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Organisatie 
De organisatie van het toernooi is in handen van de stichting JOFK. 
 
Spelregels 
Er wordt gespeeld conform de officiële spelregels zaalvoetbal KNVB. Let op: het is verplicht om 
scheenbeschermers te dragen bij het spelen van een wedstrijd, hier wordt actief op gecontroleerd!  
 
Speeltijd 
De speeltijden van wedstrijden bedraag 20 minuten. Uitzondering hierop is de groepsfase van de JO19, 
zij zullen 18 minuten spelen. Ieder team wordt hierin geacht om uiterlijk 5 minuten voor aanvang van 
de door hen te spelen wedstrijd speeklaar te staan. Zodra wedstrijden zijn beëindigd, vangen de 
daaropvolgende wedstrijden aan. Uitzondering hierop zijn de finales. De gelote thuisploeg start op de 
helft het dichtst bij de uitgang van de betreffende hal en heeft tijdens de wedstrijd de aftrap.  
 
Een team dat meer dan 1 minuut te laat komt voor het spelen van een wedstrijd verliest deze wedstrijd 
reglementair met 3-0. Daarnaast zal betreffende team één wedstrijdpunt in mindering krijgen.  
 
Competities 
Binnen de JO8, JO9, JO10, JO11, MO13 en MO20 categorieën worden op één speeldag zowel de 
voorrondes als finales gespeeld, direct na afloop volgt op deze dagen de prijsuitreiking. De JO13, JO15, 
JO17, JO19, MO15 en MO17 spelen eerst een voorronde om zich te kwalificeren voor de finaledag op 
zaterdag 7 januari 2023. Tijdens deze dag volgt de prijsuitreiking voor de betreffende teams.  
 
Op basis van het aantal deelnemende teams per categorie is er een kwalificatiesysteem, die terug te 
vinden is op de tournify-pagina van het toernooi. Voor gewonnen wedstrijden worden 3 punten 
gegeven, voor een gelijkspel 1 punt en bij verlies krijgt het team 0 punten. 
 
Bij gelijk eindigen in de poules gaat het team met het beste doelsaldo door. Indien dit gelijk is, gelden 
de meeste doelpunten voor. Mocht dit ook geen beslissing opleveren, is onderling resultaat tussen de 
twee teams bepalend voor de eindklassering. 
 
Strafschoppen 
Bij een gelijke stand in een knock-out wedstrijd worden er strafschoppen genomen. Ieder team neemt 
in beginsel vijf strafschoppen. Indien er na deze serie een gelijke stand is ontstaan, wordt er om en om 
genomen tot er een winnaar is.  
 
Spelers 
Er wordt binnen alle categorieën gespeeld met vier veldspelers en een keeper. Er is hierbinnen een 
maximum van zeven wisselspelers per team. De leeftijden per categorie zijn als volgt, op basis van de 
geboortejaren van een speler/speelster: 
 

• O18/O19  geboren in 2004 of 2005 
• O16/O17 geboren in 2006 of 2007 
• O14/O15 geboren in 2008 of 2009 
• O12/O13 geboren in 2010 of 2011 
• O11  geboren in 2012 
• O10  geboren in 2013 
• O9  geboren in 2014 
• O9  geboren in 2015 



 

Ieder team is toegestaan om maximaal één dispensatiespeler per team af te vaardigen, met een 
maximum van één geboortejaar. Meiden die uitkomen in een jongenscompetitie mogen in deze 
eveneens maximaal één jaar ouder zijn en gelden hierin niet als “dispensatie”. 
 
Spelersopgaaf 
De coaches van de deelnemende teams worden verzocht om zich voorafgaand aan de eerste wedstrijd 
te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Van elk deelnemend team dient vooraf een spelersopgaaf te 
worden gedaan. Deze opgave bevat de namen en geboortedata van maximaal 12 spelers.  
 
Een speler mag binnen een leeftijdscategorie voor maximaal één team uitkomen. De spelersopgaaf die 
bij een voorronde gedaan is, is bij de finales leidend. Deze mag op de finaledag worden aangevuld tot 
een maximum van twaalf, enkel met spelers die binnen de categorie in de voorrondes nog niet actief 
zijn geweest voor een ander team binnen de betreffende leeftijdscategorie.  
 
Disciplinaire maatregelen 
Wanneer een speler een gele krijgt, betekent dit een tijdstraf van 2 minuten. Het team mag, nadat de 
2 minuten tijdstraf is verlopen weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten het andere team 
een doelpunt scoort. Bij twee keer geel in 1 wedstrijd mag niet meer aan het restant van de wedstrijd 
worden deelgenomen, dient de speler de zaal te verlaten en is hij of zij voor de eerstvolgende wedstrijd 
geschorst. 
 
Wanneer een speler een directe rode kaart krijgt, betekent dit een tijdstraf van 5 minuten en mag hij 
of zij niet meer aan het restant van de wedstrijd deelnemen en dient de speler de zaal te verlaten. Het 
team mag na 5 minuten worden aangevuld door een andere speler tenzij het team in overtal binnen 
deze 5 minuten een doelpunt scoort. 
 
De wedstrijdleiding bepaalt in het geval van een directe rode kaart de strafmaat voor een speler. Deze 
straf zal worden gebaseerd op de rapportage van de scheidsrechter. 
 
Materiaal 
De organisatie van het JOFK zorgt voor wedstrijdballen. Indien een team een warming-up wil doen of 
buiten officiële momenten wil voetballen, dienen ze hiervoor zelf een bal mee te nemen.  
 
Tenue 
Bij gelijkenis van tenue moet het, in het programma, eerstgenoemde team zorgdragen voor duidelijk 
afwijkend gekleurde shirts. Ieder team wordt verzocht om zelf een afwijkend kleur tenue mee te laten 
nemen (bijv. hesjes), indien hier sprake van is.   
 
Schoeisel 
Er wordt gespeeld op voor een sporthal geschikt schoeisel zonder noppen of zwarte zolen. Dit geldt 
voor zowel begeleiding als spelers, waarbij instructies vanuit de zaalwacht te aller tijden opgevolgd 
dienen te worden.  
 
Wedstrijdleiding & Scheidsrechters 
Iedere dag is er vanuit de stichting een wedstrijdleiding aanwezig die tijdens de dag zal fungeren als 
eerste aanspreekpunt voor alle vragen of opmerkingen.  
 
Scheidsrechters zullen zo veel als mogelijk aangesteld worden door de organisatie van het JOFK. In het 
geval er geen scheidsrechter gevonden kan worden, is het thuisspelende team verantwoordelijk voor 
het leveren van een scheidsrechter. 
 
 



 

Plattegrond 
In de onderstaande afbeelding is de plattegrond van Sporthal de Trije terug te vinden, met daarbij de 
nummering van de zalen.  

 
 
Slotzin 
Voor alle zaken waren deze algemene bepalingen en/of spelregels zaalvoetbal niet in voorzien, zal de 
wedstrijdleiding een besluit nemen. Tegen dit besluit kan geen bezwaar/beroep worden aangetekend 
en is te aller tijden bindend.  
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