JO7 - mini-pupillen

Richtlijnen 4 tegen 4 voor JO7

(mini-pupillen)

Afmetingen

Hesjes

Achterballen

Spelbegeleider

Het speelveld heeft een minimale lengte van 30
meter en een maximale lengte van 40 meter. De
breedte is minimaal 20 meter en maximaal 30 meter.

Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van hesjes om
de teams van elkaar te onderscheiden, dan hebben
de hesjes van één team bij voorkeur dezelfde kleur.

Doel

Speeltijd

Bij een achterbal wordt de bal ingedribbeld door
één van de spelers, waarbij de tegenstander terug
wijkt naar de eigen helft. Hierdoor kan het spel op
gang komen.

Het doel heeft een breedte van 3 meter en een
hoogte van 1 meter. Bij voorkeur heeft het doeltje
een net en heeft het geen scherpe of uitstekende
delen.

Zorg dat de wedstrijdjes maximaal 15 minuten
duren en wissel daar na van tegenpartij en/of medespelers. Zie erop toe dat de teams gelijkwaardig
zijn in lengte en sterkte.

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van
de spelbegeleider(s). Deze spelbegeleider beweegt
zich aan de zijlijn van het veld, dus niet in het veld.
Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is
de jongens en meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen. Op het veldje bevinden zich dus alleen de
spelers. Begeleiders, ouders en supporters mogen
zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers
begeven.

Belijning

Spelbegin

‘Vrije schop’

Het speelveldje moet afgebakend zijn door duidelijke lijnen en/of hoedjes en pionnen, die maximaal
10 meter uit elkaar staan. Bij voorkeur hebben de
gebruikte hoedjes en pionnen allen dezelfde kleur.

Het spel begint of wordt na een doelpunt hervat bij
één van de doelen, waarbij de tegenstander terug
wijkt naar de eigen helft. Hierdoor kan het spel op
gang komen.

Bij een overtreding legt de spelbegeleider het spel
even stil. De speler, op wie de overtreding gemaakt
is, krijgt de bal en mag daarna verder dribbelen met
de bal. De tegenstander neemt minimaal 3 meter
afstand in acht.

Bal

Bij de JO7 (mini-pupillen) wordt bij voorkeur
gespeeld met een balmaat 5 met een gewicht van
290 gram.

Uitballen
Bij een uitbal wordt de bal ingedribbeld door één
van de spelers, waarbij de tegenstander minimaal 3
meter afstand in acht neemt.

Hoekschoppen
Hoekschoppen worden door een speler in het veld
gebracht door middel van een pass of door middel
van een dribbel.

Begeleiding rond de wedstrijd!
Voor de wedstrijd

Enthousiasmeren, stimuleren, individuele
aandacht. Weergave ‘SPEKKIE’

Tijdens de wedstrijd

Genieten, toezien op gelijke speeltijd voor
iedereen, complimenten voor elke speler,
bewaken van het plezier, de sfeer en de
veiligheid

In de rust

Limonade drinken en veters strikken, zo
nodig individuele aandacht voor elke
speler. Vrargstelling ‘wat gaat er goed’

Na de wedstrijd

Een compliment voor iedereen, met een
goed gevoel naar huis.

Keeper
4 tegen 4 voor JO7 (mini-pupillen) wordt gespeeld
zonder keeper.

