Spelregels JO10, MO11 en JO11: 7 tegen 7 spelers

Aantal spelers en wissels
Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal
spelers inclusief doelman is vijf. Het doorlopend wisselen met een maximum van vijf spelers is
toegestaan. Dit betekent dat het aantal door te wisselen spelers en het aantal keren van doorwisselen,
onbeperkt is.
Opmerking
Het advies luidt om maximaal 7 tegen 7 te spelen, en slechts bij extreme weersomstandigheden dit
aantal uit te breiden tot 8 tegen 8 of maximaal 9 tegen 9. De praktijk heeft geleerd dat spelers en
coaches het spelen van 7 tegen 7 het meest waardevol achten. Bij 8 tegen 8, 9 tegen 9 of meer
nemen de voetbalweerstanden (ruimten, tegenstanders, enzovoort) voor spelers toe. Dit komt het
jeugdvoetballeerproces niet ten goede.

Speeltijd
JO10, MO11 en JO11: 2 x 25 minuten (rusttijd 7,5 minuten op het veld)

Bijzondere spelregels
Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet een afstand
van 5 meter in acht nemen.
Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.
Strafschop: Als een werkelijke doelkans door een overtreding (opzet) wordt ontnomen, dan kan dit
leiden tot een strafschop.
Terugspeelbal: In het pupillenvoetbal is het voor zeventallen toegestaan dat de keeper een
terugspeelbal in zijn/haar handen neemt.

Achterballen en hoekschoppen
De doelman mag achterballen in het spel brengen door middel van werpen of uit de handen schieten.
Het hinderen van de doelman is niet toegestaan. Hoekschoppen worden genomen als 'halve corners'.
Dat wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt, halverwege de hoekvlag en de
dichtstbijzijnde doelpaal.

Vrije schop

Bij JO10 en JO11 worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de
tegenstanders op een minimale afstand van 5 meter staan

Inworp
De spelers nemen deze op normale wijze. Foutief genomen inworpen moeten zij overnemen.

Ten slotte
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan
maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meiden zoveel mogelijk laten voetballen. Op het
speelveld mogen zich alleen bevinden de spelers en de scheidsrechter. Coaches, begeleiders en
anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Het is niet toegestaan
zich te bevinden op de middenlijn en rondom de doelen. Coaches en wisselspelers bevinden zich aan
de zijde van het veld waar het grote doel staat.
Bij pupillenvelden op grote velden moet de scheidsrechter de doelpalen van de vaste doelen op de
kopkant van het voetbalveld als 'dood' element aanmerken.
Bron: http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/spelregels/andere-voetbalvormen
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