
 
 

Wedstrijdreglement  
 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het NHV. 

 Op zaterdag staan de wedstrijden van F-, E-, D- en C-jeugd onder leiding van een 
begeleider/scheidsrechter van het eerstgenoemde team (zoals ook tijdens de competitie). De wedstrijden 
van de B-jeugd staan onder leiding van jeugdscheidsrechters. Op zondag staan de wedstrijden onder 
leiding van bond scheidsrechters. 

 Bij de F- en E -jeugd wordt met 5 spe(e)l(st)ers en 1 keep(st)er gespeeld op kleinere velden en kleinere 
doelen. Voor de F-, E-, en D-jeugd worden, bij voldoende deelname, poules gemaakt voor jongens, 
meisjes en gemengd. De overige categorieën spelen niet gemengd, dus met 6 spe(e)l(st)ers en 1 
keep(st)er op speelvelden en doelen van normale afmeting. 

 Op zaterdag is de speelduur van de poulewedstrijden 2x 10 min. (zonder rust), op zondag 2x 12½ min. 
(zonder rust). 

 Het eerstgenoemde team heeft beginworp en levert tevens de wedstrijdbal. Het laatstgenoemde team 
heeft keuze van veld helft en zorgt, indien nodig, voor een ander kleur shirt. 

 Het begin-, wissel- en eindsignaal wordt centraal gegeven. Bij blessures tijdens de wedstrijd dient men er 
voor te zorgen dat het spel zo snel mogelijk hervat kan worden, de tijd loopt gewoon door. 

 De teams zijn verplicht 5 min. voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld klaar te staan. 

 Teams die 5 of meer minuten te laat op het speelveld verschijnen, worden als niet te zijn opgekomen be-
schouwd. 

 Indien een team niet is opgekomen, dan is de wedstrijd met 5 - 0 verloren en krijgt de tegenpartij de 2 
winstpunten en het doelsaldo toegewezen. 

 Bij gelijk eindigen in de poule is het verschil tussen voor- en tegendoelpunten (doelsaldo) 
doorslaggevend. Is dit gelijk, dan is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Is dit gelijk, dan is het aantal 
gescoorde doelpunten doorslaggevend. Is dit gelijk, dan beslissen 5 zevenmeter-worpen, te nemen door 
5 verschillende spe(e)l(st)ers. Brengt dit geen beslissing, dan worden om en om zevenmeter-worpen 
genomen, totdat er een winnaar is.  
Bij gelijk eindigen in de (kruis)finales wordt eerst 2x 5 min. verlengd. Is er dan nog geen beslissing dan 
volgen 5 zevenmeter-worpen, te nemen door 5 verschillende spe(e)l(st)ers. Brengt ook dit geen 
beslissing, dan worden om en om zevenmeterworpen genomen, totdat er een winnaar is. 

 De leid(st)ers worden verzocht direct na aankomst hun team aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
Er dient een ingevuld wedstrijdformulier ingeleverd te worden.  

 De scheidsrechters ontvangen voor de betreffende wedstrijd een scorekaart. Na afloop van de wedstrijd 
wordt deze kaart ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. De uitslag, die op de scorekaart staat vermeld, is 
bindend. 

 Een spe(e)l(st)er is tijdens het toernooi slechts gerechtigd in 1 team deel te nemen. Overtreding van deze 
regel zal strafmaatregelen tot gevolg hebben. 

 Een spe(e)l(st)er die tijdens het toernooi een rode kaart krijgt voor een gewelddadigheid op het veld 
(voorheen: definitieve uitsluiting), is van verdere deelname aan het toernooi uitgesloten. 

 Protesten worden niet in behandeling genomen. 

 De organiserende vereniging, noch de toernooileiding, neemt enige verantwoordelijkheid op zich ten 
aanzien van verwondingen, ongevallen, beschadiging, diefstal en/of zoekraken van eigendommen van 
bezoekers en deelnemers. 

 Elk team en/of elke vereniging neemt deel op eigen risico, in de ruimste zin van het woord. 

 Het is ten strengste verboden om zich met glazen en/of flessen op of tussen de speelvelden te bevinden. 
Dit ter voorkoming van ongevallen/verwondingen. 

 Indien door de toernooileiding en/of scheidsrechters wordt geconstateerd dat er drank in het spel is, zal 
de spe(e)l(st)er en/of het team van verdere toernooideelname worden uitgesloten (zonder restitutie van 
het inschrijfgeld). 

 In gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet, beslist de toernooileiding. 
 
Wij wensen U een sportief, blessurevrij, maar bovenal gezellig toernooi toe en rekenen op uw medewerking 
aangaande de genoemde regels. 
 
 


