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Finaledag groep 6, 7 en 8
Kunstgrasvelden DCV
Kijk voor al de informatie over schoolsport op
www.synerkripas.nl/schoolsport
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Voetbal/kunstgrasschoenen

Spelregels 7 tegen 7 (van toepassing voor alle wedstrijden)














Mixed teams van jongens en meisjes zijn niet toegestaan. Ook mogen kinderen niet invallen
in een team uit een lagere groep. Kinderen uit groep 6 mogen dus niet meedoen in een team
van groep 5.
De wedstrijden worden gespeeld op een half speelveld. Een team staat met 7 spelers in het
veld, inclusief de keeper.
Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld. De tegenpartij moet een
afstand van 5 meter in acht nemen.
De Buitenspelregel is niet van toepassing.
Strafschoppen worden slechts bij hoge uitzondering gegeven. Er wordt een strafschop
toegekend wanneer een werkelijke doelkans wordt ontnomen door middel van een
opzettelijke overtreding. De strafschop wordt vanaf 10 meter genomen.
Hoekschop / Doelschop : Hoekschoppen worden als halve corners genomen. Dat wil zeggen:
vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt halverwege de achterlijn
Bij een achterbal mag de keeper het spel hervatten door de bal te werpen of uit de handen
te schieten.
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstander
minimaal vijf meter afstand moet nemen.
De inworp wordt op de gebruikelijke wijze genomen. Een fout genomen inworp mag worden
overgenomen.
De keeper mag de bal in de handen vastpakken na een terugspeelbal door een speler van het
eigen team.
Als je een wedstrijd wint krijg je 3 punten, gelijkspel 1, verlies 0
Heb respect voor elkaar en voor de scheidsrechters.

Belangrijke informatie
 Ieder team heeft een begeleider die op de hoogte is van het programma. Hij/ zij meldt zich
voor aanvang van het toernooi bij de wedstrijdleiding.
 We proberen de teams zoveel mogelijk op een veld te laten spelen.
 Het einde van een wedstrijd is direct het begin van de volgende wedstrijd. Zorg dus dat de
teams klaarstaan bij het veld waar gespeeld moet worden.
 We maken gebruik van de kleedkamers en accommodatie van DCV. We zijn daar dus te gast.
Begeleiders zien er op toe dat iedereen zich daar ook naar gedraagt. Geen rommel op de
grond en we laten de kleedkamers netjes achter.
 De scheidsrechters zijn ook vrijwilligers; respecteer hen dus. Net als jullie kunnen ook zij
fouten maken. Daarover gaan we niet in discussie!
 Eventuele afgelasting wordt gemeld via de website van SynerKri en aan de leden van de
schoolsportcommissie.
 Scholen krijgen het programma voor de finaledag voor van Synerkri.
Stand berekening
Wanneer twee ploegen gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende criteria - in de
hier onderstaande volgorde - uitkomst bieden:
• het doelsaldo. Is dat gelijk, dan geldt:
• het onderlinge resultaat.
• het aantal doelpunten dat de ploegen hebben gemaakt.
• Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing tijdens een strafschoppenserie
waarin beide teams vijf strafschoppen nemen.
Algemene regels
Deelname aan deze toernooien valt onder de verantwoordelijkheid van de scholen. Deelnemers
worden pas toegelaten tot het toernooi wanneer de begeleiding ook aanwezig is. Het is ieders eigen
verantwoordelijkheid om de kleedkamers schoon te houden en te zorgen dat kinderen niet in de
kleedkamers verblijven wanneer dat niet nodig is.
Over DCV
Voetbalvereniging Door Combinatie Verkregen is een club met een rijke historie. Opgericht in 1919,
bracht de club internationals voort (Rinus Terlouw) en speelde het een viertal jaren achtereen op
het allerhoogste amateurniveau van Nederland. Dat was eind jaren tachtig een tijd waarin de
Krimpenaren het op mochten nemen tegen roemruchte clubs als AFC, DWS en SC Feyenoord. Sinds
een aantal jaar heeft DCV ervoor gekozen met het eerste team alleen nog op zaterdag te spelen. Op
dit moment is de zaterdagselectie actief in de eerste klasse.

Adresgegevens
Naam Voetbalvereniging D.C.V. Krimpen
Postadres
Postbus 295, 2920 AG Krimpen aan den IJssel
Sportcomplex Waalplantsoen 3, 2921 AT, tel. 0180-512397
Website
www.dcvkrimpen.nl

Over SynerKri
SynerKri organiseert in Krimpen aan den IJssel activiteiten op het gebied van sport, maar ook voor
naschooltijd. Zo kan je meedoen aan boksen, hardlopen en allerlei leuke activiteiten. Wil je meer
weten? Kijk op www.synerkripas.nl Daar staan al de activiteiten op een rijtje.
Voor dit toernooi kun je je met vragen richten tot Sander Kalkman via Sander@synerkry.nl

Programma schoolvoetbaltoernooi 30 mei voor de groepen 6
Jongens groep 6

Stand

Prijsuitreiking gelijk na de laatste wedstrijd

Programma schoolvoetbaltoernooi 30 mei voor de groepen 6

Meisjes groep 6

Stand

Prijsuitreiking gelijk na de laatste wedstrijd

Programma schoolvoetbaltoernooi 30 mei voor de groepen 7
Jongens groep 7

Stand

Prijsuitreiking gelijk na de laatste wedstrijd

Programma schoolvoetbaltoernooi 30 mei voor de groep 7
Meisjes groep 7

Stand

Prijsuitreiking gelijk na de laatste wedstrijd

Programma schoolvoetbaltoernooi 30 mei voor de groepen 8

Jongens groep 8

Stand

Prijsuitreiking gelijk na de laatste wedstrijd

