
TOERNOOIREGLEMENT
Hockey groep 5 en 6
1. De begeleiders worden verzocht

● Zich 10 minuten voor aanvang van het toernooi te melden bij het wedstrijdleiding.
● 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd met het team bij het aangewezen veld aanwezig

te zijn.
● Er op toe te zien dat het complex netjes blijft en dat er geen vernielingen worden

aangericht, anders worden die bij de desbetreffende school in rekening gebracht.
● Er op toe te zien dat ouders/verzorgers zich niet bemoeien met de beslissingen van de

scheidsrechter.
● De leerlingen er op te wijzen waardevolle spullen thuis te laten.

2. Kleedruimtes
● In verband met de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn de kleedruimtes

dicht. Het clubgebouw is alleen open voor toiletgebruik. Kom dus omgekleed en
speelklaar naar het toernooi.

3. Materiaal en kleding
● Hockeysticks zijn aanwezig bij de hockeyclub. Deze liggen bij de aanmeld tafel! Na afloop

van het toernooi moeten de sticks weer ingeleverd worden.
● Het dragen van gebitsbescherming (bitje) is verplicht! Deze worden in de week

voorafgaande het toernooi op de scholen uitgedeeld.
● Het dragen van scheenbeschermers is verplicht! Neem deze dus zelf mee. Voor

leerlingen die geen scheenbeschermers hebben zijn er een beperkt aantal beschikbaar.
Deze worden voor aanvang van het toernooi uitgeleend bij de aanmeld tafel. Na afloop van
het toernooi moeten de scheenbeschermers weer worden ingeleverd.

● In verband met het dragen van scheenbeschermers zijn lange kousen verplicht!
● Het dragen van sportschoenen (dichte schoenen) is verplicht!

4. Spelregels
● Het toernooi wordt gespeeld met 8-tallen op een half veld.
● Er wordt gespeeld volgens de regels voor 8-talhockey van de KNHB met de volgende

uitzonderingen:
○ een wedstrijd duurt 15 minuten;
○ de wedstrijden worden centraal beëindigd;
○ er wordt gespeeld zonder keepers;
○ om het spel gaande te houden zal er alleen bij opzettelijk spelen/stoppen van bal

met de voet ‘shoot’ een vrije bal gegeven worden aan de andere partij;
○ de bal moet over de grond worden gespeeld;
○ de stick mag niet boven de knie komen;
○ een overtreding van een verdediger binnen de “cirkel” leidt tot een vrije slag voor

de aanvallende partij op een afstand van 15 meter van de achterlijn.
● Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het team 3 punten, een gelijkspel wordt beloond met 1

punt en een verloren wedstrijd levert geen punten op.
● Vanwege de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus wordt er dit jaar geen prijs

uitgereikt. Sportiviteit en meedoen is in deze belangrijker dan winnen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.


