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VOETBALSCHOOL TIC
SPELREGELS 2 VS 2 TIC TOERNOOI
Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de
teams in het midden van het veld. Beide teams starten
vanaf eigen helft. Bij de aftrap kan er niet direct gescoord
worden.

Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt
er altijd een vrij bal door de tegenpartij genomen. Bij het
ontnemen van een duidelijke scoringskans vlakbij de goal.
krijgt de aanvallende partij een strafschop.

Achterbal: Achterbal wordt genomen vanaf de achterlijn
door in te dribbelen.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter
afstand bij elke spelhervatting.

Uitbal: Bij een uitbal wordt de bal eerst stilgelegd op de
lijn, voordat er in gedribbeld mag worden.

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing.
Speeltijd: 5 minuten, 2 minuut wisseltijd.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats
door het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen.
Beide teams starten vanaf eigen helft.
Vrije bal: Directe en indirecte vrije schoppen worden
toegekend aan de tegenpartij van de speler die een
overtreding heeft begaan. Tot het moment dat de bal in
het spel is moeten alle tegenstanders op tenminste 5
meter afstand van de bal blijven
Hoekschop: Hoekschoppen mag worden ingetrapt of
worden ingedribbeld.

Scheidsrechter/Spelbegeleider: Respecteer zijn of
haar beslissingen, de scheidsrechter/spelbegeleider zorgt
voor de juiste verloop van het spel. Zij hanteren de regels
en wij staan altijd achter hun beslissing.
Wisselen: Je mag onbeperkt wisselen, een wissel vindt
plaats achter de eigen goal. Eerst speler uit het veld, dan
een nieuwe speler in het veld.
Time-out: Tijdens de wedstrijden vindt er geen time-out
plaats.
Teamindeling: Jouw team bestaat uit 2 jongens of
meiden van dezelfde leeftijd. Dit is de Jo9, Jo10 of Jo11
categorie.
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