Exc Zedelgem
SPELREGELS
Naar jaarlijkse gewoonte doet de Voetbal Vlaanderen enkele wijzigingen in de jeugd reglementering.
De verandering zijn soms drastisch zoals vorig voetbalseizoen met de overgang van 5vs5 vormen bij
de U6 naar 2vs2 vormen. Voor het seizoen 2017/2018 valt het allemaal best mee.
We trachten de veranderingen voor 2017/2018 duidelijk in kaart te brengen. Dit doen we spelvorm
per spelvorm.

2 TEGEN 2 VORMEN
Hier spreken we over de U6 categorie, kinderen van geboortejaar 2010, 2011, 2012.
•

Het veld is 12,5 m op 18 m

•

Ploegjes van telkens 2 spelers

•

Voor verdere info bekijk onderstaande figuur

•

5 TEGEN 5 VORMEN
Hier spreken we over de U7, U8 en U9 categorie, kinderen van geboortejaar 2011, 2010 en 2009.
•

Een kwart veld met afmetingen van 25 m op 35 m

•

Geen inworp meer! De inworp en doeltrap bij 5 vs 5 wedstrijden worden vervangen door
indribbelen of intrappen. De speler die indribbelt of intrapt kan niet rechtstreeks scoren.

•

Gele en rode kaarten zijn mogelijk !

8 TEGEN 8 VORMEN
Hier spreken we over de U10, U11, U12 en U13 categorie, kinderen van geboortejaar 2008, 2007,
2006 en 2005.
•

Een half veld met afmetingen
- U10 en U11: 35 m op 50 m
- U12 en U13: 45 m op 60 m

•

Doorlopende wissels dus niet per kwartier te wisselen. Bij alle 8 vs 8 wedstrijden gebeuren alle
vervangen volgens het principe van de doorlopende of vliegende wissels waarbij al de
ingeschreven wisselspelers op het wedstrijdblad mogen opgesteld worden, en waarbij een
gewisselde speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Deze regel is van toepassing voor alle
8 vs 8 wedstrijden, geleid door zowel officieel aangeduide scheidsrechters als door
clubscheidsrechters. De jeugdtrainers dienen gesensibiliseerd te worden om elke speler
minstens 50% speelgelegenheid te gunnen.

•

Gele en rode kaarten zijn mogelijk !

11 TEGEN 11 VORMEN
Hier spreken we over de U14, U15, U16 en U17 categorie, kinderen van geboortejaar 2004, 2003,
2002 en 2001.
•

Een volledig veld

•

Duurtijd van 4 X 20 minuten

•

Bij 11vs11 wedstrijden van U14 tem U17 gebeuren net als vorig seizoen alle vervangingen
volgens het principe van de verplichte wissels, waarbij al de wisselspelers na een “time-out” het
veld ingestuurd worden, en minstens het volgende quarter spelen, zodat er een minimum
speelgelegenheid van 50% voor elke speler gegarandeerd wordt. Nieuw is dat indien de
scheidsrechter vaststelt dat de regel van de verplichte vervangingen niet wordt toegepast, hij
een verslag dient op te stellen.

