1

Inhoudsopgave

Blz.

1.

3

Organisatie
a) Sportcommissie KL
b) Wedstrijdleiding
c) Wedstrijdsecretariaat
d) Accommodatie

2.

Chronologisch overzicht

4

3.

Huishoudelijke mededelingen

4

4.

Wedstrijdreglement

5

5.

Eindklassement

6

6.

Speelschema

6

7.

Prijsuitreiking/prijzen

6

8.

Uitslag 2019

6

a) Regelgeving
b) Tenue
c) Groene, gele/rode kaarten

2

1.Organisatie
a) Sportcommissie KL
De Sportcommissie KL is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering
en nazorg van de sportkalender activiteiten. Hierbij worden ze ondersteund
door o.a. personeel van de LO/Sportorganisatie. Voor algemene informatie
over de sportkalender en/of dit specifieke evenement kunt u terecht bij:
❑

Hoofd Sportcommissie KL : Elnt, Anthony de Miranda 06 83646007

❑

Stoo Sportcommissie KL: Aooi Rene de Jager

b) Wedstrijdleiding
Wedstrijdleiding

06-10487535

: Aooi Rene de Jager

c) Wedstrijdsecretariaat
Aooi Rene de jager
d) Accommodatie
BHV Push
Nieuwe inslag 97
4817 GN Breda
Let op werkzaamheden Heerbaan t/m eind oktober.
(www.breda.nl/wegwerkzaamheden)

2. Chronologisch overzicht
Tijdstip:

Programma

08:00 – 08:30 uur:

Melden deelnemende teams in het clubhuis van
B.H.V. Push , tenue: sportkleding.
Houdt rekening met files !!
Opening in het clubhuis
Aanvang wedstrijden in de voorronde
Aanvang 2e wedstrijdronde (fase-afval- of
poulewedstrijden).
Prijsuitreiking in het clubhuis, direct na afloop van
de finale.

08:45 uur:
09.30 uur:
Ca. 12.30 uur:
Ca. 15.00 uur:
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3. Huishoudelijke mededelingen
Verzorging
❑ Op het kampioenschap is een sportmasseur aanwezig.
❑ Indien er een deelnemer voor onderzoek naar de huisartsenpost moet, dient
deze begeleid te worden door iemand uit het eigen team/onderdeel.
Clubhuisfaciliteiten
❑ Bij ontvangst krijgt u vanuit de organisatie koffie, thee en iets lekkers
aangeboden.
❑ In het clubhuis is op eigen kosten eten en drinken te verkrijgen.
❑ Door de organisatie wordt een lunch verstrekt.
Wedstrijdballen
❑ Ieder team is verplicht om een wedstrijdbal mee te nemen.
Kleedkamergebruik
❑ Na afloop van het toernooi dient u de kleedkamer schoon achter te laten.
In hoeverre men vanwege de Covid-19 regels de kleedkamer /
douche kan en mag gebruiken zal op de wedstrijddag
gecommuniceerd worden.

4. Wedstrijdreglement
Regelgeving
❑ Gespeeld wordt volgens de regels van de KNHB (m.u.v. de speeltijd).
❑ In ieder team spelen minimaal 3 vrouwen gedurende de hele
wedstrijd.
❑ Wedstrijdduur in voorronde: 1 x 25 minuten.
❑ Wedstrijdduur in finale-ronde: 2 x 15 minuten, 3 minuten rust.
❑ Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld
te zijn. In deze 5 minuten zal de toss plaatsvinden.
❑ Er wordt gespeeld op kunstgras!
❑ De scheidsrechter bepaalt het begin- en eindsignaal.
❑ Teams kunnen onderling afspraken maken indien het niveau van beide teams
teveel verschild.
Tenue / schoeisel
❑ Ieder team dient te beschikken over 2 sets wedstrijdshirts van verschillende
kleuren.
❑ De shirts dienen voorzien te zijn van rugnummers.
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❑

❑
❑

Het eerstgenoemde team past de kleur van het shirt aan, als de
scheidsrechter dat noodzakelijk acht.
Aanvoerder dient herkenbaar te zijn door het dragen van een armband.
HET DRAGEN VAN SCHEENBESCHERMERS EN EEN MONDBESCHERMER IS
VERPLICHT !!

Consequenties groene, gele-/rode kaarten
❑

❑

❑

1 x groen in een wedstrijd betekent: 2 minuten straftijd, na deze 2 minuten
mag deze speler (géén wisselspeler) weer deelnemen aan de betreffende
wedstrijd.
1 x geel in een wedstrijd betekent: 5 min straftijd. 2 x geel in dezelfde
wedstrijd (rood) en leidt tot uitsluiting voor de rest van de betreffende
wedstrijd.
Direct rood betekent: uitsluiting van de resterende wedstrijd

In bijzondere gevallen kan een speler voor de rest van het toernooi worden
uitgesloten van deelname. Dit geschiedt na overleg tussen:
❑ Wedstrijdleider
❑ Hoofdscheidsrechter
❑ Betrokken scheidsrechter
Een speler die geschorst is, moet zich voor aanvang van een wedstrijd van zijn
team melden bij de hoofdscheidsrechter.
Scheidsrechters
- Teams die niet spelen dienen 2 scheidsrechters te leveren.

5. Eindklassement
Het eindklassement in de poule wordt bepaald door het aantal behaalde
wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de
eindrangschikking als volgt bepaald:
a) Onderling gespeelde wedstrijd;
b) Scoresaldo van de gehele poule;
c) Aantal doelpunten voor;
d) Shoot – out.
DAAR, WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE
WEDSTRIJDLEIDING !
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6. Speelschema
In de ochtend zullen er poules gespeeld worden, waarna er in de middag wordt
overgegaan naar kruisfinales. Het speelschema is afhankelijk van het aantal
opgegeven teams en zal op de speeldag bekend worden gesteld.

7. Prijsuitreiking/ Prijzen
❑
❑

Prijsuitreiking vindt direct plaats na de finale.
Prijzen zijn beschikbaar voor de eerste drie ploegen.

8. Uitslag 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AIRFORCE ONE
VET. MILITAIR TEAM
13 GNKCIE
WATERGEUZEN
DEFENSIE UTRECHT
DMO / NATRES

6

