Kampioenschap van Nederland C- en D-jeugd Zaalkorfbal 2019
Wedstrijdreglement
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de
officiële spelregels van de IKF, zoals deze in Nederland voor betrokken categorie worden
toegepast, tenzij hieronder anders is bepaald.
2. De acht deelnemende ploegen zijn door middel van loting door de competitieleider ingedeeld
in twee poules van vier ploegen, A en B. Deze indeling is zodanig dat twee ploegen uit
eenzelfde klassenafdeling niet bij elkaar zijn ingedeeld. In de poules bij de C-jeugd zijn twee
kampioenen van de vier hoofdklasse-afdelingen ingedeeld, bij de D-jeugd zijn in beide poules
een nummer 2 ingedeeld. In de eerste ronde spelen de nummers 2 tegen een nummer 1.
In de poules wordt volgens het z.g. halve-competitie-systeem gespeeld, d.w.z. alle ploegen
ontmoeten elkaar één keer.
C-jeugd Hoofdklasse
Poule A
a
b
c
d

Poule B
nr. 1 CHKA
nr. 2 CHKC
nr. 1 CHKD
nr. 2 CHKB

e
f
g
h

nr. 1 CHKB
nr. 2 CHKD
nr. 1 CHKC
nr. 2 CHKA

D-jeugd Hoofdklasse
De indeling is afhankelijk van de poules waarin de geplaatste nummers 2 in de competitie
hebben gespeeld.
Situatie 1
Situatie 2
Situatie 3
Situatie 4
Situatie 5
Situatie 6
Situatie 7
Situatie 8
Situatie 9
Situatie 10
Situatie 11
Situatie 12
Situatie 13
Situatie 14
Situatie 15
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: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit
: geplaatst zijn de nrs. 2 uit

DHKA en DHKB
DHKA en DHKC
DHKA en DHKD
DHKA en DHKE
DHKA en DHKF
DHKB en DHKC
DHKB en DHKD
DHKB en DHKE
DHKB en DHKF
DHKC en DHKD
DHKC en DHKE
DHKC en DHKF
DHKD en DHKE
DHKD en DHKF
DHKE en DHKF
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Indeling in situaties 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13 en 15
Poule A
a
b
c
d

Poule B
nr. 1 DHKE
nr. 1 DHKC
nr. 1 DHKA
nr. 2 DHKB of DHKD of DHKF

e
f
g
h

nr. 1 DHKD
nr. 1 DHKB
nr. 1 DHKF
nr. 2 DHKA of DHKC of DHKE

Indeling in situatie 2, 4, 9 en 14
Poule A
a
b
c
d

Poule B
nr. 1 DHKD
nr. 1 DHKB
nr. 1 DHKA
nr. 2 DHKC of DHKE of DHKF

e
f
g
h

nr. 1 DHKE
nr. 1 DHKF
nr. 1 DHKC
nr. 2 DHKA of DHKB of DHKD

Indeling in situaties 7 en 11
Poule A
a
b
c
d

Poule B
nr. 1 DHKB
nr. 1 DHKC
nr. 1 DHKF
nr. 2 DHKD of DHKE

e
f
g
h

nr. 1 DHKD
nr. 1 DHKE
nr. 1 DHKA
nr. 2 DHKB of DHKC

3. De wedstrijdduur bedraagt 2x 12 minuten met een pauze van één minuut, waarbij de
scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft door middel van een
fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen.
Er wordt van vak en functie gewisseld om de twee doelpunten en na de eerste speelhelft
wordt er van korf (= speelrichting) gewisseld.
4. Bij alle wedstrijden ontvangt de scheidsrechter vijf minuten vóór aanvang van de wedstrijd via
het DWF de opstelling waarop de beginopstelling van de ploeg is aangegeven De afhandeling
van de wedstrijd gebeurt vervolgens in het DWF.
Voor de invulling van het wedstrijdformulier en bij gebruik van een scorebord wordt de ploeg
die in het wedstrijdschema als eerste wordt genoemd als thuisploeg aangemerkt.
De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg de vakkeuze heeft en de beginworp
neemt.
5. De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen één minuut voor het
aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan.
6. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in
‘Rangordebepaling’
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7. Van iedere wedstrijd worden digitale wedstrijdformulieren ingevuld en vastgelegd door de
scheidsrechter direct na afloop van de wedstrijd.
De deelnemende spelers en speelsters moeten over een digitale spelerskaart beschikken. De
spelerskaarten worden door de scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd
gecontroleerd, voor invallende spelers vindt deze controle plaats onmiddellijk na de wedstrijd.
8. Indien een ploeg vijf minuten na de officiële aanvangstijd niet speelklaar in het veld staat
opgesteld wordt de wedstrijd als een reglementaire 3-0 nederlaag genoteerd. Slechts in zeer
bijzondere omstandigheden kan hiervan door de door het Bondsbestuur aangewezen KNKVcommissaris worden afgeweken.
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het Bondsbestuur
aangewezen KNKV- commissaris na overleg met de wedstrijdleiding.
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Rangordebepaling
1. De rangorde van de ploegen na de poulewedstrijden wordt bepaald aan de hand van het
aantal behaalde wedstrijdpunten. De ploeg met het grootste aantal wedstrijdpunten geldt als
hoogst geklasseerde.
2. a.

Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het resultaat
van de onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangorde.

b.

Indien 2a niet tot een beslissing leidt wordt de rangorde bepaald middels het
doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de
poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.

c.

Indien er na toepassing van 2b nog geen verschil is ontstaan geldt de ploeg met het
grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst
geklasseerde.

d.

Indien er na toepassing van 2c nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde
bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5.

3. a.

4.

Indien drie ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het aantal
behaalde wedstrijdpunten van hun onderlinge wedstrijden bepalend voor de rangorde.
De ploeg met het grootste aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde
wedstrijdpunten geldt als hoogst geklasseerde.

b.

Indien na toepassing van 3a de drie ploegen nog gelijk eindigen wordt de rangorde
bepaald middels het doelsaldo over hun onderlinge wedstrijden. De ploeg met het
grootste doelsaldo over de onderlinge wedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.

c.

Indien er na toepassing van 3b nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met
grootste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst
geklasseerde.

d.

Indien ook na toepassing van 3c de drie ploegen gelijk eindigen wordt de rangorde
bepaald middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste
doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.

e.

Indien er na toepassing van 3d nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het
grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst
geklasseerde.

f.

Indien er tussen de drie ploegen ook na toepassing van 3e nog geen verschil is
ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals
omschreven in 5.

g.

Indien er na toepassing van achtereenvolgens 3a t/m 3e in enig geval nog twee
ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2
toe te passen.

a.

Indien vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen wordt de rangorde
bepaald middels het doelsaldo. De ploeg met het grootste doelsaldo over de
poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.
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5.

b.

Indien er na toepassing van 4a nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het
grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst
geklasseerde.

c.

Indien er tussen de vier ploegen ook na toepassing van 4b nog geen verschil is
ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals
omschreven in 5.

d.

Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog drie ploegen
met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 3 opnieuw
toe te passen.

e.

Indien na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog twee ploegen
met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 opnieuw
toe te passen.

a.

De scheidsrechter bepaalt welke korf voor het nemen van strafworpen wordt gebruikt.

b.

De scheidsrechter stelt door loting vast in welke volgorde de ploegen beginnen met
het nemen van de strafworpen.

c.

De strafworpen worden genomen door acht spelers van elke ploeg. Bij
beslissingswedstrijden zijn dit acht spelers die aan het eind van de verlenging in het
veld stonden. Vervangingen van spelers, volgens de spelregels, zijn dan nog steeds
toegestaan..

d.

Alleen de nemer van de strafworp, de scheidsrechter (en de assistent-scheidsrechter)
mogen zich in het vak bevinden waar de strafworpen worden genomen. Alle acht
spelers van beide (alle) ploegen stellen zich in het andere vak op.

e.

Indien beide (alle) ploegen evenveel strafworpen hebben benut, neemt daarna steeds
één speler van elke ploeg een strafworp. Deze speler moet behoren tot de groep van
acht spelers, die eerder een strafworp heeft genomen. Als deze spelers van beide
(alle) ploegen scoren of deze spelers van beide (alle) ploegen de strafworp missen,
neemt een volgende speler van elke ploeg een strafworp, en wordt dit herhaald tot
een beslissing is verkregen

f.

Een speler komt pas in aanmerking voor het nemen van een derde strafworp als alle
spelers van zijn ploeg twee strafworpen hebben genomen. Een speler komt pas in
aanmerking voor het nemen van een vierde strafworp als alle spelers van zijn ploeg
drie strafworpen hebben genomen. Etc.
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Verlenging
1.

Eindigt een finalewedstrijd na het verstrijken van de speeltijd van 2 x 12 minuten in een gelijk
spel, dan wordt de wedstrijd verlengd met 2x 5 minuten met een pauze van maximaal één
minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft van de
verlenging door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te
stellen.
Mocht het hierna nog gelijk zijn dan worden strafworpen genomen (Zie hiervoor
‘Rangordebepaling’ punt 5.)

2.

De verlenging begint zo snel mogelijk na een pauze van maximaal drie minuten na de
beëindiging van de normale speeltijd. De ploegen dienen in deze tijd op het speelveld te
blijven.

3.

Met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd of in de pauze na
de beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging
begonnen in de opstelling zoals de reguliere speeltijd is geëindigd .

4.

De verlenging wordt begonnen in dezelfde richting als de eerste helft van de normale speeltijd
van de wedstrijd.

5.

Er wordt na de eerste helft van de verlenging wordt van korf (=speelrichting) gewisseld.
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Bepalingen
1.

Voor deelneming aan de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland voor C- jeugd
komen in aanmerking de nrs. 1 en 2 van de vier hoofdklasse afdelingen. Indien één of meer
ploegen afzien van deelname vindt aanvulling plaats middels de beste nummer(s) 3 van de
vier hoofdklasse afdelingen. De poule-indeling (zie artikel 2) wordt hiervoor niet aangepast.
Voor deelneming aan de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland voor D-jeugd
komen in aanmerking de nrs. 1 en twee beste nrs. 2 van de zes hoofdklasse afdelingen.
Indien één of meer ploegen afzien van deelname vindt aanvulling plaats middels de
(volgende) beste nummer(s) 2 van de zes hoofdklasse afdelingen. De poule-indeling (zie
artikel 2) wordt hiervoor niet aangepast.

2.

Aan het toernooi mogen slechts spelers en speelsters deelnemen die in de competitie
eveneens gerechtigd waren voor de ploeg uit te komen.

3.

De reiskosten van de deelnemende ploegen worden omgeslagen. De noodzakelijke
reiskosten worden berekend door het, op basis van het postcodesysteem, vanaf de
vestigingslocatie van de deelnemende vereniging naar de speellocatie vastgestelde aantal
kilometers te vermenigvuldigen met de voor bondsofficials geldende kilometervergoeding voor
drie auto's per ploeg. Hieruit komt een gemiddeld reisbedrag per ploeg. Het verschil tussen
het eigen reisbedrag en het gemiddelde bedrag ontvangt de vereniging van of betaalt de
vereniging aan het KNKV. De afrekening vindt plaats in de weken na het toernooi.

4.

Voor deelneming aan het toernooi is geen inschrijfgeld verschuldigd.

5.

Het bondsbureau wijst 6 scheidsrechters aan.

6.

Bij aankomst op de toernooidag meldt de leider van iedere ploeg zijn ploeg bij de
wedstrijdleiding.

7.

Indien bij een wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een zichtbare klok, die secondengewijs de
nog te spelen tijd aangeeft, en die door de organisatie wordt bediend,
•
wordt deze in werking gesteld wanneer de scheidsrechter door een fluitsignaal het
begin aangeeft van de eerste en tweede speelhelft van de wedstrijd en de eerste en
tweede speelhelft van een eventuele verlenging;
•
wordt deze stilgezet nadat de scheidsrechter het spel door een fluitsignaal heeft
onderbroken voor vervanging van een speler;
•
wordt deze op aangeven van de scheidsrechter stilgezet indien er naar zijn mening
sprake is van ophouden van het spel;
•
wordt deze weer in werking gesteld wanneer de scheidsrechter bij bovengenoemde
situaties door een fluitsignaal het spel hervat;
•
wordt deze één minuut voor het einde van beide speelhelften van de wedstrijd
stilgezet;
•
wordt deze één minuut voor het einde van beide speelhelften van een eventuele
verlenging stilgezet.

8.

Iedere ploeg moet er voor zorg dragen dat zij op deze dag reserveshirts bij zich heeft. De
uitspelende vereniging is verplicht haar clubkostuum in voldoende mate te wijzigen indien
beide clubs een gelijk of nagenoeg gelijk clubkostuum hebben, dit ter beoordeling van de
scheidsrechter.
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Gedragscode bij kampioenschappen
1.

De regelingscommissie benoemt een “veiligheidscoördinator”.

2.

Er vindt ingangscontrole plaats op alcoholhoudende drank en vuurwerk. De eventueel
meegenomen alcoholische drank en vuurwerk wordt ingenomen bij de ingang.

3.

Er wordt overleg gepleegd met de kantinebeheerder om alcoholhoudende drank pas te
schenken na afloop van de poulewedstrijden.

4.

De deelnemende verenigingen worden middels deze gedragscode gewezen op hun
verantwoordelijkheid m.b.t. hun supporters. Zij benoemen een aanspreekpunt voor de
organisatie. Deze persoon dient te fungeren als intermediair tussen de organisatie en de
supporters.

5.

De besturen van de deelnemende verenigingen zijn aanwezig, of tenminste
vertegenwoordigd, en melden zich bij de organisatie. Op deze wijze wordt niet alleen het
aanspreekpunt aangesproken op het gedrag van de hen toegewezen supporters, maar zijn
ook de verenigingsbesturen direct ter verantwoording te roepen.

6.

Bij wangedrag wordt eerst contact opgenomen met een bestuurslid of vertegenwoordiger van
het bestuur van de betreffende vereniging om een oplossing te vinden. Als de situatie niet
verbetert kan de organisatie in samenwerking met de KNKV commissaris aangifte doen bij de
tuchtcommissie.
Bij ernstig wangedrag kan(kunnen) de betreffende persoon(personen) uit de hal worden
verwijderd.
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Aanwijzingen voor de regelingscommissie
1.

Het toernooi dient te worden verspeeld in een sporthal met tenminste twee speelvelden van
40 x 20 m.

2.

In het hierna genoemde wedstrijdschema zijn de ploegen in poule A aangeduid als a, b, c en d
en de ploegen in poule B als e, f, g en h.
De indeling van de ploegen in het wedstrijdschema door toedeling van de genoemde letters is
bepaald bij de poule-indeling (zie wedstrijdreglement artikel 2).

3.

Tussen twee achtereenvolgende wedstrijden van een ploeg dient een pauze van tenminste 20
minuten te worden aangehouden.

4.

Wedstrijdschema
a.

Het volgende wedstrijdschema wordt gehanteerd:
veld 1
11.00-11.25
11.30-11.55
12.00-12.25
12.30-12.55
13.00-13.25
13.30-13.55

om de 3e en 4e plaats:
om de 5e en 6e plaats:
om de 7e en 8e plaats:
om de 1e en 2e plaats:

a - b (A1)
e - f (B1)
A3*
B3*
A5*
B5*

veld 2
11.00-11.25
11.30-11.55
12.00-12.25
12.30-12.55
13.00-13.25
13.30-13.55

c - d (A2)
g - h (B2)
A4*
B4*
A6*
B6*

14.20 – 14.45 nr. 2 poule A – nr. 2 poule B
14.20 – 14.45 nr. 3 poule A – nr. 3 poule B
14.50 – 15.15 nr. 4 poule A – nr. 4 poule B
15.10 – 15.35 nr. 1 poule A – nr. 1 poule B

veld 1
veld 2
veld 2
veld 1

*)

*) indien de wedstrijd de wedstrijd om de 5e en 6e plaats verlengd moet worden is de
aanvangstijd van de wedstrijd om de 7e en 8e plaats vijf minuten na afloop van de
wedstrijd om de 5e en 6e plaats
Nadat in elke poule alle ploegen één wedstrijd hebben gespeeld wordt in de
betreffende poule een tussenstand opgemaakt, waarbij achtereenvolgens het aantal
behaalde winstpunten, het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten en het lot
bepalend zijn.
In de wedstrijden A3 en B3 spelen de, op dat moment, hoogst geklasseerde ploegen
uit de beide poules tegen de, op dat moment, laagst geklasseerde ploegen uit hun
poule; hebben in een poule deze ploegen al tegen elkaar gespeeld dan speelt in deze
wedstrijd de, op dat moment, als hoogste geklasseerde ploeg tegen de, op dat
moment als voorlaatste geklasseerde ploeg uit hun poule.
In wedstrijd A4 spelen de overblijvende ploegen uit poule A tegen elkaar, en in
wedstrijd B4 spelen de overblijvende ploegen uit poule B tegen elkaar.
Nadat in elke poule alle ploegen twee wedstrijden hebben gespeeld wordt in de
betreffende poule een tussenstand opgemaakt, waarbij achtereenvolgens het aantal
behaalde winstpunten, het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten en het lot
bepalend zijn.
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In de wedstrijden A5 en B5 spelen de, op dat moment, hoogst geklasseerde ploegen
uit de beide poules tegen de ploegen die zij nog niet hebben ontmoet.
In wedstrijd A6 spelen de overblijvende ploegen uit poule A tegen elkaar, en in
wedstrijd B6 spelen de overblijvende ploegen uit poule B tegen elkaar.
De regelingscommissie moet er voor zorgdragen dat het wedstrijdreglement,
wedstrijdschema, wedstrijden, uitslagen en standen worden gepubliceerd op een
plaats waar zowel direct betrokken ( spelers, coaches, scheidsrechters) als publiek
toegang hebben. Op beide velden dienen tevens scoreborden aanwezig te zijn.
b.

Een afwijkend speelschema mag alleen worden gehanteerd na toestemming van de
competitieleider, of, wanneer wijzigingen op de toernooidag moeten worden
aangebracht, na toestemming van de door het bondsbestuur aangewezen KNKVcommissaris.

5.

Wanneer op de wedstrijddag één of meer ploegen niet opkomen wordt het
wedstrijdschema aangepast in overleg met de door het bondsbestuur aangewezen KNKVcommissaris.

6.

Het KNKV stelt voor de winnende ploeg een blijvende herinnering, zowel voor de
verenigingen als voor de spelers en speelsters (16 in totaal), ter beschikking. Voor de als
tweede, derde en vierde geëindigde ploeg stelt het bondsbestuur eveneens een prijs
beschikbaar. Alle deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje of iets soortgelijks.

7.

De reiskosten van de scheidsrechters en begeleiders komen ten laste van het KNKV.
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Procedure DWF
1.

De wedstrijden uit ronde 1 en 2 worden in de week voorafgaand door het KNKV ingepland.

2.

Het Bondsbureau doet de aanwijzing van de scheidsrechters voor de poulefase.

3.

De opstellingen worden per wedstrijd ingediend in het DWF inclusief verdeling
aanval/verdediging conform de werkwijze in de reguliere competitie. Direct na afloop van
wedstrijd worden alle mutaties verwerkt (o.a. wissels, kaarten, etc.) en legt de scheidsrechter
de wedstrijd vast.

4.

De coördinator van de DWA vanuit het KNKV geeft via sms/whatsapp (op een nader te
communiceren telefoonnummer) de aanwijzing door aan het KNKV voor de finalerondes,
waarna het KNKV deze wedstrijden aanmaakt in Sportlink.

5.

Daarna kunnen verenigingen hun opstellingen invoeren en aanbieden aan de official.

*Onder KNKV-toernooien wordt in deze procedure verstaan alle Kampioenschappen van Nederland
voor jeugdteams en de eindtoernooien voor jeugdteams die in competitieverband worden gespeeld.
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