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TOERNOOIREGLEMENT
ALGEMEEN
1. Ieder deelnemend team levert bij melding bij het wedstrijdsecretariaat een volledig
ingevulde spelerslijst in met daarop vermeld alle deelnemende spelers en voorzien van
de rugnummers.
Indien er tijdens een van de wedstrijden hiervan wordt afgeweken, dienen deze
aanvullingen c.q. wijzigingen, voorafgaande aan de nieuwe wedstrijd te worden gemeld
aan het wedstrijdsecretariaat.
Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van iedere wedstrijd, dient de teamverantwoordelijke
bij de secretaris/tijdwaarnemer aan te geven welke acht spelers daadwerkelijk
deelnemen.
Voor elke wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding een volledig ingevulde wedstrijdkaart
aangemaakt voorzien van alle gegevens.
Tijdens het toernooi mag men max. 10 spelers laten meespelen, mits deze via de
spelerslijst van tevoren zijn aangemeld. Per wedstrijd mogen er in een team acht spelers
uitkomen. Alle spelers dienen te voldoen aan de leeftijdsbepaling zoals hieronder
aangegeven. Tevens dienen zij over een geldige spelerspas te beschikken.
Leeftijdscategorieën
Jeugd D geboren 2000, 2001
Dames C. Jeugd, geboren 1998, 1999;
Heren C. Jeugd, geboren 1998, 1999;
Dames B Jeugd, geboren 1996, 1997;
Heren B Jeugd, geboren 1996, 1997;
Dames A Jeugd, geboren 1995 en 1996;
Heren A Jeugd, geboren 1995 en 1996;
Spelers mogen echter tijdens het toernooi slechts voor één team uitkomen n.l. het team
waar zij als eerste op de spelerslijst staan. Een uitzondering hierop zijn jeugdspelers, die
toegevoegd mogen worden aan een team in een hogere leeftijdscategorie.
2. Indien teams niet zijn opgekomen, komen de wedstrijden van deze teams te vervallen.
Indien een team zich tijdens het toernooi terugtrekt, dient dat team als niet opgekomen
te worden beschouwd en komen de reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden van
dit team te vervallen. Het niet opgekomen team, respectievelijk het team dat tijdens het
toernooi als niet opgekomen wordt beschouwd, zal de reglementair vastgestelde boete
voor het aantal voor dat team vastgestelde wedstrijden worden opgelegd. Tevens wordt
aan de Tuchtcommissie verzocht verderstrekkende maatregelen te treffen.
3. Indien een team een wedstrijd staakt, dan wel doordat de scheidsrechters door het
optreden van de spelers, dan wel door het optreden van de leiding van een team of
beide teams, genoodzaakt worden een wedstrijd te staken, dan wordt het schuldige
team respectievelijk de schuldige teams, beschouwd als niet te zijn opgekomen. De
betreffende wedstrijd, de reeds gespeelde wedstrijden en eventueel nog te spelen
wedstrijden van dit team respectievelijk teams, komen dan te vervallen. Uitgezonderd
hiervan is de situatie zoals bedoeld in spelregel 4:2. Het betreffende team heeft dan de
wedstrijd met 2-0 verloren.
4. Indien teams 5 minuten voor het tijdstip van aanvang van de wedstrijd niet aanwezig
zijn, respectievelijk niet speelklaar zijn, dan wordt dat team beschouwd als niet te zijn
opgekomen en wordt uit het toernooi verwijderd. Bovendien wordt aan dat team de
reglementair vastgestelde boete(s) opgelegd. Indien het niet op tijd verschijnen is
veroorzaakt door overmacht - dit ter beoordeling aan de wedstrijdleiding - kan de
wedstrijdleiding besluiten de wedstrijden van het betreffende team, op een later tijdstip
van de dag vast te stellen.
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5. De aanvoerders dienen voor aanvang van elke wedstrijd een volledig ingevuld
wedstrijdformulier met spelerspasjes aan de scheidsrechters ter hand te stellen.
Alle teams dienen gebruik te maken van het officiële wedstrijdformulier
6. De spelers moeten duidelijk zichtbaar een nummer dragen van 1 t/m 20. Dit nummer
blijft gedurende het hele toernooi aan deze speler toegekend.
7. De in het programma eerstgenoemde teams worden als "thuis"- spelend beschouwd.
De "uit"- spelende teams dienen zonodig voor een reservetenue te zorgen.
8. Alle wedstrijden worden met een officiële wedstrijdbal van de organisatie gespeeld.
9. Gedurende de wedstrijden is het toegestaan om een teamtime-out aan te vragen.
10. In alle gevallen waarin dit reglement en/of de toernooibepalingen niet voorzien, beslist
de wedstrijdleiding in samenspraak met de bondsgedelegeerde van het NHV.
WEDSTRIJDBEPALINGEN
1. De wedstrijdduur bedraagt 2 x 10 minuten. Het aanvangssignaal wordt centraal
gegeven.
2. Is aan het einde van een speelhelft de stand gelijk, dan volgt een beslissing door het
spelen van een “Golden Goal”.
3. Bij winst ontvangt een team 2 punten en bij verlies 0 punten. De eindstand van de
competitie die in de poules gespeeld wordt, wordt bij gelijke stand in de poule, bepaald
door het onderlinge resultaat. Hierna wordt er gekeken naar het aantal gewonnen sets
en vervolgens naar het totaal aantal gescoorde punten in de betreffende wedstrijden.
4. Indien na het verstrijken van de speeltijd van de wedstrijden, teams gelijk eindigen,
waarbij beide teams elk één speelhelft gewonnen hebben, dan wordt er een beslissing
verkregen door het spelen van: “één tegen de doelverdediger”.
Dit gaat als volgt:
Ieder team wijst vijf spelers aan die om en om een worp uitvoeren.
De aanvaller staat op het snijpunt van de eigen doelgebiedlijn met de linker of
rechter zijlijn.
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter werpt de aanvaller de bal naar de op zijn
doellijn staande doelverdediger.
Als de bal de hand van de werper verlaat, mogen beide doelverdedigers gaan
lopen.
De eigen doelverdediger kan kiezen om de bal rechtstreeks in het doel van de
tegenstander te gooien (extra punt) of de bal naar de eigen speler terug te gooien.
De bal mag hierbij de grond niet raken.
De aanvaller mag via de grond op het doel gooien.
De doelverdediger mag als aanvaller wel via de grond scoren.
Onderbreekt de verdedigende doelverdediger op onreglementaire wijze de
doelpoging dan volgt een strafworp.
Is na de eerste ronde géén beslissing gevallen, dan volgt een volgende ronde, die
is beëindigd zodra een team na een gelijkmakende beurt meer punten heeft dan de
tegenstander.
Alle deelnemende spelers bevinden zich in hun eigen wisselruimte.
De wisselspelers die zich in de wisselruimte bevinden dienen, permanent één knie
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aan de grond te houden.
Alleen diegene die het team in woord en gebaar bijstaat, mag zich in de
wisselruimte bewegen.
RECHTSPRAAK
Bij strafbare diskwalificatie zal de normale strafprocedure als omschreven in het
Tuchtreglement van het NHV, van toepassing zijn.
Protesten tegen de waarnemingen van een wedstrijdofficial zijn niet mogelijk en zullen
daarom niet door de wedstrijdleiding in behandeling worden genomen.
Daar waar het reglement en deze richtlijnen niet in voorzien, beslist de wedstrijdleiding in
samenspraak met de bondsgedelegeerde van het NHV.
MEDEDELINGEN
1. De leiding van de wedstrijden berust bij de door de organisatie aangewezen
scheidsrechters.
2. Alle deelnemers dienen tijdens de wedstrijd te spelen op blote voeten. Het dragen van
sokken en sportbandages is toegestaan, mits dit geen gevaar voor de tegenstanders
oplevert. (geen harde onderdelen o.a.)
Denk aan reserveshirts !!! en denk aan de rugnummers of stiften om de nummers op armen
en/of benen te schrijven.

