6. Wedstrijdbepaling
Spelregels 8-tal
⦁ Ook dit jaar zullen we de wedstrijden spelen volgens de regels die de KNKV heeft
opgesteld. (Zie ook spelregelkaarten) Echter zullen wij de nieuwste regels omtrent
vrije ballen en spelhervattingen NIET toepassen. Dit betekent dat wij ook dit
jaar spelen volgens dezelfde regels als voorgaande jaren.
⦁ De groepen 7 en 8 spelen op pupillenkorven met een hoogte van 3 m.
⦁ Is een speler eenmaal in de wedstrijd gewisseld mag hij/zij niet meer aan de betreffende
wedstrijd deelnemen. Indien dit toch gebeurd wordt reglementair verloren 5-0 en krijg men
2 wedstrijdpunten in mindering.
⦁ De beslissing van de scheidsrechter in bindend tenzij de
toernooicommissie/wedstrijdsecretariaat anders oordeelt.
⦁ De duur van iedere wedstrijd is 18 minuten, zonder rust. Na 9 minuten wordt de aanval
verdediging en de verdediging aanval. Indien een team 5 minuten te laat komt , begint het te
laat komende team met een 2-0 achterstand.
⦁ De voor de wedstrijd eerstgenoemde school heeft vakkeuze en uitworp. Na de 9 minuten
durende eerste helft, neemt de andere school de bal uit.
⦁ De uitslagen worden alleen door scheidsrechters gemeld bij het wedstrijdsecretariaat.
⦁ Een gewonnen partij levert 2 punten. Gelijkspel levert 1 punt op. Bij een verlies krijgt men
geen punten.

Spelregels 4-korfbal
⦁ Ook dit jaar zullen we de wedstrijden spelen volgens de regels die de KNKV heeft
opgesteld. (Zie ook spelregelkaarten) Echter zullen wij de nieuwste regels omtrent
vrije ballen en spelhervattingen NIET toepassen. Dit betekend dat wij ook dit
jaar spelen volgens dezelfde regels als voorgaande jaren.
⦁ De groepen 3,4,5 en 6 spelen 4-korfbal.
⦁ De groepen 3 en 4 spelen op pupillenkorven met een hoogte van 2.30 m. De groepen 5 en
6 op pupillenkorven met een hoogte van 3 m.
⦁ Spelers mogen elk moment gewisseld worden. Is een speler in een wedstrijd gewisseld mag
hij/zij vervolgens opnieuw aan betreffende wedstrijd deelnemen.
⦁ Tijdens de wedstrijd moet er minimaal één van een ander geslacht in het veld staan.
Bijvoorbeeld 3 jongens en 1 meisje of 3e meisjes en 1 jongen.
⦁ De duur van iedere wedstrijd 9 minuten, zonder rust.
⦁ De uitslagen worden alleen door scheidsrechters gemeld bij het wedstrijdsecretariaat.
⦁ Een gewonnen partij levert 2 punten. Gelijkspel levert 1 punt op. Bij een verlies krijgt men
geen punten.

Poulewinnaar
⦁ Als eerste geldt het aantal wedstrijdpunten die gehaald zijn, als dit gelijk is geldt het
onderling resultaat. Is dit ook gelijk telt het doelsaldo, daarna het meest gescoorde
doelpunten. Is dit ook gelijk dan volgt een beslissing d.m.v. strafworpen, genomen door 4
jongens en 4 meisjes uit de betreffende teams. Eindigt dit ook gelijk, dan worden er door de
teams om en om strafworpen genomen.
⦁ Bij een gelijke stand na afloop van de finale wordt de beslissing bepaald door het nemen
van strafworpen. (Zie vorig punt)
⦁ De halve finales voor de teams uit groep 8 die strijden om de wisselbeker gaan tussen de
poulewinnaars.
⦁ Elke poulewinnaar krijgt een prijs uitgereikt.
⦁ Het wedstrijdsecretariaat beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

