
Regelement wedstrijden

1. Elke wedstrijd duurt 15 minuten. Na elke speelronde is er 2 minuten pauze. De wedstrijden worden gespeeld op gras- en kunstgras velden van 40 x 20 m.

2. De eerstgenoemde ploeg is de thuisploeg. Deze heeft de keuze van het veld en neemt de bal uit. Er wordt van vak gewisseld na twee doelpunten.

3. Er wordt gespeeld volgens de regels van het IKF (International Korfball Federation).

4. De ploegen dienen op tijd voor de wedstrijd aanwezig te zijn. De tijden, vermeld in het programma, dienen gehandhaafd te blijven. Tijdwaarneming geschiedt

door de wedstrijdleiding.

5. Winnaar van de poule is de vereniging met het hoogste aantal punten. Bij gelijke stand wint de ploeg met het meest positieve doelsaldo. Indien dit niet

beslissend is, telt het doelgemiddelde (aantal doelpunten voor gedeeld door het aantal doelpunten tegen). Is dit ook niet beslissend, dan wordt er uit elke ploeg

door 3 dames en 3 heren een strafworp genomen, waarbij het hoogste aantal doelpunten beslissend is.

6. Bij gelijke stand wordt er om de beurt van elke ploeg wisselend door een dame en een heer een strafworp genomen totdat een verschil van 1 doelpunt is

bereikt.

7. Op maandag wordt er bij de (kruis)finale(s) bij een gelijke eindstand eerst 10 minuten verlengd.

8. De uitslagen worden door de scheidsrechter aan het wedstrijdsecretariaat doorgegeven.

9. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Protesten worden niet aanvaard.

10. De kunstgrasvelden zijn alleen toegankelijk voor spelers en wedstrijdleiding.

11. Het gebruik van consumpties en roken op het kunstgras is uitdrukkelijk verboden.

12. Bij het spelen op het kunstgras dienen de hiervoor geldende regels te worden gevolgd.

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat.

14. De vereniging DES stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke goederen. Tevens stelt zij zich niet aansprakelijk indien lichamelijk

en/of ander letsel is opgelopen als gevolg van dit toernooi.

15. Een ieder dient zich in het veld verantwoordelijk te gedragen. Schoeisel dient geen gevaar op te leveren voor de drager of andere spelers. Denk naast jezelf

ook aan anderen, speel niet onder invloed.

16. Ieder team mag onbeperkt spelers wisselen. Wel geldt dat er maar 1x terug gewisseld mag worden en dat de wissels tijdens een dood spelmoment

plaatsvinden met goedvinden van de scheidsrechter.


