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Wedstrijdreglement Veldvoetbal  
1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO)/onderwijsinstelling mogen 

meerdere heren- en damesteams worden ingeschreven.  
 

2. De dames spelen 7x7, een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 personen. De heren 
spelen 11x11, een team bestaat uit minimaal 11 en maximaal 16 personen. 
 

3. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de 

voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van SSN. Bij 

overtreding van deze regel verliest het team alle wedstrijden. 

 

4. Als er een ongerechtigde deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- 
in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de 
resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt. 

 

5. De teamopgaven dienen door de aanvoerder te geschieden bij de commissie vóór het 
spelen van de eerste wedstrijd van het team. 

 

6. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar 
te zijn. Indien het team niet aanwezig is op het opgegeven tijdstip, dan verliest het team de 
wedstrijd. De uitslag is dan 3-0 in het voordeel van het aanwezige team. 

 

7. Er wordt gespeeld in poules, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 

8. De indeling van de poules in de voorrondes geschiedt middels een loting. 
 

9. De wedstrijden duren 2x20 minuten met 5 minuten rust. In de rust zal er van helft 
gewisseld worden. 

 

10. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. 
 

11. Er mag tijdens de wedstrijden door gewisseld worden. Spelers kunnen dus meerdere keren 
in- en uitgewisseld worden. 

 

12. Als een speler een gele kaart ontvangt, krijgt hij/zij een tijdstraf opgelegd en moet hij/zij 
het veld verlaten voor vijf minuten. 

 

13. Als een speler een rode kaart (of tweede gele) ontvangt, moet hij/zij het veld verlaten en is 
hij/zij geschorst voor de volgende wedstrijd. 

  



GNSK 2023, Wageningen   

 

 

14. Indien in een poule teams eindigen met een gelijk aantal winstpunten, dan beslist het 
onderlinge resultaat. Kan op deze manier geen beslissing bereikt worden, dan beslist het 
doelsaldo en vervolgens het aantal doelpunten voor. Wanneer ook dit geen beslissing 
brengt, dan nemen 5 spelers van ieder team elk één strafschop. Indien hierna nog geen 
beslissing valt wordt de strafschoppenserie voortgezet, totdat een team een doelpunt meer 
heeft gemaakt dan de andere partij, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft 
genomen. Per serie strafschoppen mag de doelman niet vervangen worden, tenzij deze 
geblesseerd is geraakt. 

 

15. Wanneer meerdere teams evenveel punten hebben behaald, geeft het onderlinge resultaat 
tussen de betreffende teams de doorslag wat betreft de eindklassering op de ranglijst. 
Wanneer dit geen uitkomst biedt, zal worden gekeken naar doelsaldo. 

 

16. Elk team dient voor zijn eigen grensrechters zorg te dragen. 
 

17. Indien een wedstrijd in de knock-out fase in een gelijkspel eindigt, wordt deze verlengd met 
2x5 minuten. Indien nodig, gaat men over tot het nemen van strafschoppen. 

 

18. Wedstrijdballen worden verstrekt, inspeelballen moeten zelf worden meegenomen. 
 

19. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen 
van de KNVB van kracht. 

 

20. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te 
nemen. 
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Protest aantekenen  
Protest dient 1 uur na het einde van de wedstrijd ingediend te worden.  

Deelnemers/teams kunnen protesteren tegen andere deelnemers/teams op grond van 

speelgerechtigdheid en wedstrijdreglementen. Beslissingen van scheidsrechters of andere officials 

kunnen niet worden aangevochten, evenals de GNSK-reglementen, camping-reglementen of andere 

artikelen uit het evenementenreglement van Studentensport Nederland.  

Een protest gaat als volgt in werking: 

De sportcommissie dient zo snel mogelijk na het beëindigen van de wedstrijd, tijdens welke een 

vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, van het protest op de hoogte te worden gesteld. 

Degene die gebeld moet worden is: ntb 

Een protest dient te zijn getekend door een officiële vertegenwoordiger van het team en moet de 

volgende elementen bevatten: 

- Datum, tijdstip en plaats van het voorval 

- Het betreffende artikel of bepaling, die zou zijn overtreden 

- Beschrijving van de situatie 

- Namen van het protesterende team/deelnemer, ondergetekenden en eventuele getuigen 

Op zaterdag zullen de protesten in behandeling genomen worden om: ntb. De protesten die op zondag 
binnenkomen, zullen uiterlijk twee uur na het indienen van het protest in behandeling worden 
genomen. Voor aanvang van de finales dienen alle protesten behandeld te zijn. 

 

 

 


