COMITE JEUGDKORFBAL
NATIONALE JEUGDCOMPETITIEDAGEN U14
3 en 10 SEPTEMBER 2016
Terreinen K.C. TEMSE

reeksindeling
reeks 1

reeks 2

Vobako B
Temse A
Sikopi
Meeuwen
Boeckenberg
ASKC A
AKC/Luma A
Ago Aalst

Voorwaarts
Vobako A
Scaldis
Rijko
Putse A
KCBJ
Ganda
AKC/Luma B

reglement
1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de speelwijze van de nationale reeksen,
behalve wat betreft:
 de duur van de wedstrijden: 2 x 17,5 min. zonder rust
 enkel aan één zijde neutrale zone, geen spelersbanken
 beginopstelling:
+ in de plaatsingsronde is de eerst vermelde ploeg volgens het wedstrijdschema de
thuisploeg
+ in de finaleronde wordt er getost: winnaar van de toss is de thuisploeg
2. De FF score is 5 – 0, met de beperking van slechts één toegelaten forfait. Bij een volgend forfait
krijgen alle nog resterende wedstrijden een forfaituitslag. Een ploeg die de 1 ste tornooidag
afwezig is, wordt verwezen naar de laatste plaats in de reeks. Deze ploeg kan eventueel op de
2de tornooidag nog aan de finaleronde deelnemen. Een ploeg die op de 2 de tornooidag afwezig is,
wordt ook naar de laatste plaats in de reeks verwezen.
3. Indien een ploeg wegens problemen (welke zo vlug mogelijk moeten gemeld worden aan de
tornooileiding) niet tijdig aanwezig kan zijn, geldt volgende regeling:
 tot en met 30 min. te laat: de wedstrijd wordt nog dezelfde dag opnieuw geprogrammeerd
 meer dan 30 min. te laat: de FF score wordt genoteerd.
4. De






rangschikkingen in de plaatsingsronde worden achtereenvolgens bepaald door:
de wedstrijdpunten
de gewonnen wedstrijden
het doelsaldo
het doelgemiddelde tot op 1/1000ste
de strafworpen.

5. Bij gelijke stand na de gewone wedstrijdduur in de finaleronde worden strafworpen genomen
volgens de bepalingen van het Reglement van Wedstrijden laatste editie.
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6. Het tuchtreglement tornooien is van toepassing. Beknopt: wie tijdens het tornooi 2 gele kaarten
getoond wordt, is uitgesloten voor de volgende wedstrijd. Iedere daaropvolgende gele kaart,
leidt automatisch tot uitsluiting voor de volgende wedstrijd. Wie onmiddellijk een rode kaart
getoond wordt, is uitgesloten voor de 2 volgende wedstrijden. Voor een persoon die op 2
spelerslijsten voorkomt, betreft het steeds de volgende mogelijke wedstrijd of wedstrijden van
beide teams.
7. DE INGEVULDE SPELERSFORMULIEREN WORDEN VOORAF EN TEN LAATSTE OP VRIJDAG 26
AUGUSTUS GEMAILD NAAR HET COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN VIA HET VOLGENDE EMAILADRES johan.gyselinck@korfbal.be. Eventuele onregelmatigheden zullen zo voor aanvang
van het tornooi vastgesteld worden. Op de spelersformulieren worden alle spelers vermeld van
wie men denkt dat ze aan het tornooi zullen kunnen deelnemen. Ploegleiders brengen een
reserveprint mee naar het tornooi.
8. Een vereniging die met 2 ploegen deelneemt, duidt voor elke ploeg 6 vaste spelers (2 + 4, 3 +
3, 4+ 2) aan. Dit betekent dat geen enkel van de 6 vaste namen van de spelerslijst van ploeg A
mag voorkomen op de spelerslijst van ploeg B en omgekeerd. De 6 vaste namen kunnen zijn 2
dames + 4 heren of 3 dames + 3 heren of 4 dames + 2 heren. DE VASTE SPELERS VAN BEIDE
PLOEGEN MOETEN OVEREENSTEMMEND ZIJN MET DE INGEDIENDE SPELERSLIJSTEN BIJ HET
COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN.
9. Onmiddellijk voor aanvang van elke wedstrijd controleert de scheidsrechter op het terrein de
spelerslicenties, eerst van wie begint te spelen, vervolgens van de reservespelers. GELIEVE VIJF
MINUTEN VOOR DE VOORZIENE AANVANGSTIJD IN DE NEUTRALE ZONE BIJ HET TERREIN
AANWEZIG TE ZIJN.
10. Bij gelijke kleuren moet de eerst vermelde ploeg volgens het wedstrijdschema zorgen voor
afwijkende kleuren.
11. In alle onvoorziene gevallen beslist de tornooileiding.

programma + spelersformulier: zie bijlagen
nuttige info


Het telefoonnummer van Temse is 03 771 56 56.

 Een oproep aan de ploegleiders om hun aankomst op beide tornooidagen te melden aan de

tornooileiding. ZEKER NIET VERGETEN SPELERSLICENTIES, HET GROENE BORDJE VOOR
SPELERSWISSEL, HET RODE BORDJE VOOR TIME-OUT EN EEN PRINT VAN HET
SPELERSFORMULIER BIJ TE HEBBEN.



Er worden trofeeën uitgereikt voor de eindplaatsen 1 tot en met 4 onmiddellijk na de laatste
wedstrijdronde.



De lottrekking schema A of B voorronde veldcompetitie gebeurt onmiddellijk na de laatste
wedstrijdronde.



Een bijzonder woord van dank aan alle scheidsrechters, deelnemers, medewerkers en de
vereniging Temse.



Contactpersoon Comité Jeugdkorfbal: Dirk Lambrecht
tel. 09/226077
dirk.lambrecht@korfbal.be
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