WEDSTRIJDBEPALINGEN EN MEDEDELINGEN VOOR NK C- en B-JEUGD
Zaterdag 14 en 21 april 2018
Valkenhuizen en Sporthallen Zuid te Amsterdam.

ADRES

Sporthal Valkenhuizen (C jeugd)
Beukenlaan 15
6823 MA Arnhem
Sporthallen Zuid (B jeugd)
Burgerweeshuispad 54
1076 EP Amsterdam
WEDSTRIJDLEIDING
Carla van Dijk
Calamiteitennummer: 06-13681818

WEDSTRIJDBEPALINGEN:
De wedstrijdduur is 2 x 15 minuten + 5 minuten rust voor de C Jeugd;
De wedstrijdduur is 2 x 15 minuten + 5 minuten rust voor de B Jeugd;
Tijdens de rust is het NIET toegestaan het speelveld te verlaten.
De eindstand van de (halve) competitie die gespeeld wordt, wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Indien
twee of meer teams met een gelijk puntenaantal eindigen op een beslissende plaats, dan zal de eindstand als
volgt bepaald worden:
in ogenschouw worden uitsluitend de onderling gespeelde wedstrijden genomen, waarbij dan bepalend is:
- het doelsaldo en indien dit gelijk mocht zijn;
- het doelgemiddelde.
Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ verminderd met het aantal doelpunten ‘tegen’. Onder
doelgemiddelde wordt verstaan het aantal doelpunten ‘voor’ delen door het aantal doelpunten ‘tegen’, waarbij het
team met het laagste doelgemiddelde het winnende team is.
Mocht ook dit niet tot een beslissing leiden, dan worden alle gespeelde wedstrijden weer voor de bepaling van de
eindstand in ogenschouw genomen en geldt:
- het doelsaldo en indien dit gelijk mocht zijn;
- het doelgemiddelde.
Als dan nog geen beslissing is gevallen, zal deze worden verkregen door LOTING.
Indien een wedstrijd in de kruis -en in de finales, na de reguliere speeltijd gelijk eindigt, wordt er als volgt een
beslissing verkregen.
a.

Elke partij wijst 5 speelgerechtigde spelers/sters aan, die om en om met de tegenstander een 7meterworp nemen. Het team bepaalt zelf de volgorde van het nemen van de worpen:
Indien er dan nog geen beslissing is gevallen wordt er, om en om met de tegenstander, een 7-meterworp
genomen tot dat een beslissing is verkregen.

b.

Voor het deelnemen aan de 7-meterworpen komen niet in aanmerking tijdelijk uitgesloten en
gediskwalificeerde spelers/sters, indien zij bij het einde van de wedstrijd nog uitgesloten waren.

c.

De scheidsrechters bepalen op welk doel de worpen genomen worden.

d.

Door middel van loting wordt bepaald, welk team begint.
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Per wedstrijd mogen in een team 14 spelers/sters uitkomen. Tijdens het toernooi mag men een onbeperkt aantal
spelers/sters laten meespelen. Er zijn echter maximaal 20 medailles per team beschikbaar (dit is inclusief
officials). Er mogen dan ook niet meer mensen bij de medaille uitreiking staan.
Alle spelers/sters dienen te voldoen aan de leeftijdsbepalingen opgenomen in het Wedstrijdreglement, hetgeen
voor het seizoen 2017- 2018 betekent:
- C Jeugd geboortejaren 2003 en 2004
- B Jeugd geboortejaren 2001 en 2002
Voor de bepaling van de categorie tot welke een lid behoort, geldt zijn of haar leeftijd op 31 december van het
lopende verbondsjaar, zijnde de peildatum. Een afwijkende peildatum is niet toegestaan. Zorg dat de spelers /
speelsters in de juiste teamopgaven geregistreerd staan.
Door het verbondsbestuur verleende dispensaties aan A jeugd leden om bij de B Jeugd uit te komen en aan de B
jeugd om bij de C jeugd uit te komen, zijn niet geldig voor deze wedstrijden.
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 wedstrijden 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. Terwijl
tevens aan de Tuchtcommissie zal worden verzocht verderstrekkende maatregelen te nemen. Indien een team
een wedstrijd staakt, dan wel dat de scheidsrechters door het optreden van de spelers/sters c.q. 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 de teams, komen dan te vervallen.
Indien teams op 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 het desbetreffende team uit het toernooi
verwijderd. Bovendien wordt aan dat team de reglementair vastgestelde boete opgelegd. Worden meerdere
teams geacht niet te zijn opgekomen dan worden deze teams uit het toernooi verwijderd en zal aan deze teams
de reglementair vastgestelde boete worden opgelegd. Indien het niet op tijd verschijnen is veroorzaakt door
overmacht - dit te beoordelen door de wedstrijdleiding - kan de wedstrijdleiding besluiten de wedstrijden van dat
team respectievelijk deze teams, op een later tijdstip van de dag vast te stellen.
Voor elke wedstrijd dient het digitaal wedstrijdformulier gebruikt te worden. De teamverantwoordelijken
dienen voor aanvang van de wedstrijden het digitale wedstrijdformulier te verzenden naar de scheidsrechters. Alle
spelers in de app dienen voorzien te zijn van een foto. Mochten er zich situaties voordoen waarin het digitale
wedstrijdformulier niet beschikbaar is, zal overgeschakeld worden op papieren wedstrijdformulieren. Spelers en
officials dienen op verzoek een legitimatiebewijs te tonen. Indien dit niet mogelijk is, kan deze
speler/official NIET deelnemen aan de wedstrijd.
De spelers/sters moeten op de rug minimaal 20 centimeter en op de borst minimaal 10 centimeter hoge cijfers
van 1 tot en met 99 dragen.
De in het programma eerstgenoemde teams worden als “thuis”-spelend beschouwd. De “uit”-spelende teams
dienen zonodig voor een reservetenue te zorgen. Zwarte speelkleding is primair bedoeld voor de scheidsrechters.
Alle teams dragen zorg voor minimaal een goede wedstrijdbal. De scheidsrechters bepalen met welke bal de
wedstrijd gespeeld wordt.
In alle gevallen waarin dit reglement of de toernooibepalingen niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
RECHTSPRAAK
Bij strafbare diskwalificatie zal de normale strafprocedure als omschreven in het Tuchtreglement van toepassing
zijn.

2

MEDEDELINGEN:
Het is NIET toegestaan om gebruik te maken van klevende middelen.
De zaalleiding zorgt voor een scorebord per veld en een uitslagenbord.
Bezetting wedstrijdtafel;
Beide teams zorgen voor 1 persoon achter de wedstrijdtafel. Deze persoon dient lid te zijn van het NHV en
bekend met de taken en hiervoor de benodigde spullen bij zich te hebben. De taken worden hierbij in
onderling overleg verdeeld. De thuisspelende vereniging levert de tijdwaarnemer en de uitspelende
vereniging de secretaris. De speeltijd is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de scheidsrechters.
NB: Wij vragen uw speciale aandacht voor de aparte bijlage waarin de taken van de
secretaris/tijdwaarnemer worden uitgelegd. Het is van groot belang dat hier personen zitten die bekend
zijn met de taak.
Wij verzoeken zowel de verenigingen als de scheidsrechters zich bij aankomst direct te melden bij de
wedstrijdleiding. Wij verzoeken een ieder er op toe te zien dat de kleedkamers netjes achtergelaten worden.
De wedstrijdleiding en de indeling van de scheidsrechters berusten bij de competitieleider.
Het NHV verzorgt voor de scheidsrechters en officials een lunchpakket evenals enkele consumptiebonnen.
Er is een EHBO-post in de sporthal aanwezig.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden direct na afloop van het toernooi.
De reis- en eventuele parkeerkosten van de scheidsrechters worden via een declaratieformulier door het kantoor
Oosterbeek uitbetaald.
Wij wensen alle deelnemers en deelneemsters en officials een geslaagde sportieve wedstrijddag toe en
verblijven, met vriendelijke groet,
NEDERLANDS HANDBAL VERBOND

De competitieleider,
Carla van Dijk
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De taken van de secretaris/tijdwaarnemer
-

Dient lid te zijn van het NHV
Dient bekend te zijn met de taken
Dient benodigde spullen bij zich te hebben (stopwatch, fluit, papier en pen)
Tafelformulieren en 2 minuten uitsluitingskaartjes worden beschikbaar gesteld door de
organisatie

Taakverdeling is als volgt:
In principe heeft de tijdwaarnemer de hoofdverantwoordelijkheid voor de speeltijd, de timeouts en de tijd van de tijdelijk uitgesloten spelers.
De secretaris heeft de hoofdverantwoordelijkheid voor de spelerslijsten, het DWF, het
meespelen van spelers die na aanvang van de wedstrijd arriveren en het meespelen van niet
deelnamegerechtigde spelers.
Andere taken, zoals de controle op het aantal spelers en teamofficials in de wisselzone, het
uit het veld komen en betreden van het veld door wisselspelers en het tellen van het aantal
aanvallen na een blessurebehandeling op het speelveld, worden als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid gezien. Deze beslissingen worden genomen op basis van hun
waarnemingen.
In het algemeen zal alleen de tijdwaarnemer de wedstrijd onderbreken indien dit noodzakelijk
is.
Wanneer er geen elektronische klok aanwezig is moet de tijdwaarnemer de
teamverantwoordelijke over de gespeelde tijd of de nog te spelen tijd informeren, in het
bijzonder na een time-out. De tafel dient de speeltijd en de uitsluitingen ook op een aparte
klok (stopwatch) bij te houden.
Wanneer de elektronische klok geen automatisch signaal geeft, neemt de tijdwaarnemer de
verantwoordelijkheid over voor het geven van het rustsignaal en het eindsignaal
Voor het vermelden van de tijdelijke uitsluitingen, plaatst de tijdwaarnemer een kaart op de
tijdwaarnemerstafel. Op deze kaart wordt de tijd genoteerd waarop de tijdelijke uitsluiting
afloopt en het nummer van de tijdelijk uitgesloten speler.
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