Spelregels G-voetbal: 8 tegen 8 spelers
De spelregels G-voetbal wijken in grote lijnen niet echt af van het “normale” voetbal. Onderstaand een
aantal afwijkingen spelregels.
Afwijkende spelregels
•

Speelveld: de helft van een normaal speelveld. In de 1e klas mag in onderling overleg op een
veld van 16 m tot 16 m gespeeld worden.

•

Doel: afmeting 5 x 2m. Doelgebied ca 4m. Strafschopgebied ca. 10 m.

•

Aantal spelers: een team bestaat uit 7 veldspelers en een doelman. Onbeperkt wisselen is
toegestaan. Minimaal aantal spelers is 6.

•

Spelersoutfit: als normaal, echter het dragen van speciaal schoeisel is toegestaan. Gebruik
van hulpmiddelen (bijv. krukken) is toegestaan, maar mogen niet als hulpmiddel dienen bij het
spelen van de bal of het spel.

•

Wedstrijdduur: 2 x 30 minuten.

•

Vrije trap: altijd direct (Er kan rechtstreeks worden gedoelpunt).

•

Buitenspel: regel wordt niet gehanteerd.

•

Toespelen op eigen doelman: is toegestaan.

•

Hoekschop: op snijpunt van doellijn en zijlijn.

•

Strafschop: afstand tot het doel 9 meter.

•

Overige strafmaatregelen: bij ernstige of herhaaldelijk gemaakte overtredingen bij voorkeur,
na eerst een verbale waarschuwing gegeven te hebben, de 5-minutenregel hanteren. Rode en
gele kaarten zijn niet van toepassing.

•

Inworp-inrol: de bal mag zowel met 1 als met 2 handen ingeworpen of gerold worden. Er kan
niet rechtstreeks worden gescoord.

•

Doelschop: als normaal. Blijft de bal in het spel dan mag de doelman uit de handen schieten.
In andere gevallen volgt een uittrap. Hieruit mag niet rechtstreeks een doelpunt gemaakt
worden.

•

Afstand nemen: bij inworp/inrol, vrije trap, aftrap e.d. neemt de tegenstander een afstand in
van minimaal 5 meter.

•

Alleen bij B- en C-niveau: na afloop nemen alle spelers deel aan een strafschoppenserie.
Uitslag strafschoppenserie is niet van invloed op de uitslag wedstrijd.
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