Reglement Competitietoernooi ’t Klaverken 2017
1. Plaats en datum:
Het toernooi gaat door op de terreinen van Krachtbalclub ’t KLAVERKEN, Platteput 8b te BUGGENHOUT op zaterdag 26 augustus 2017. Jeugdwedstrijden op
aanvraag worden mogelijk op zondag 27 augustus gespeeld.
2. Inschrijvingsgeld:
Het inschrijvingsgeld is bepaald op € 25 per ploeg. Dit bedrag geldt als tussenkomst voor de organisatie- en verzekeringskosten. Dit inschrijvingsgeld dient
overgeschreven te worden voor 22 augustus op rekeningnummer BE46 7835 3133 5836 op naam van krachtbalclub ’t Klaverken met de vermelding
“inschrijvingsgeld tornooi + naam van de club”.
3. Inschrijvingsdatum:
De inschrijvingen worden verwacht uiterlijk op 18 augustus 2017 d.m.v. het online inschrijvingsformulier.
4. Spelregels:
De spelregels van de krachtbalfederatie zijn van toepassing. Er wordt echter wel een uitzondering gemaakt voor de wedstrijdduur:
a. 2 x 10 minuten voor de schiftingswedstrijden
b. 2 x 15 minuten voor de (eventuele) plaatsingen en de finale (indien de kalender dit toelaat)
Er mag maximum één minuut per speelhelft en per ploeg gevraagd worden tijdens de schiftingen.
5. Opmaken klassement:
Bij eventuele gelijke stand in de klassering na de schiftingen, telt het beste doelpuntensaldo, is ook dat gelijk, dan dienen er vrijworpen genomen te worden tot de
winnaar bekend is. Ploegen die 5 minuten na de aangegeven tijd niet aanwezig zijn op het terrein, krijgen een forfaitscore (0 - 10).
6. Voorgiften:
de
Er wordt een voorgift gegeven van 2 punten aan ploegen van 3 , bevordering of provinciale afdeling tegen een ploeg van eerste of tweede bij
plaatsingswedstrijden; bij de langere plaatsings- en finalewedstrijden wordt dit 3 punten. Bij het bepalen van deze voorgift wordt er rekening gehouden met de
hoogste reeks waarin een ploeg van de club uitkwam in het seizoen 2016-2017.
7. Arbitrage:
Moest het nodig zijn hopen we te kunnen rekenen op iemand van elke club die een paar wedstrijden wil leiden tijdens het tornooi.
8. Discussie?
De beslissingen die de inrichters treffen, buiten de regels van dit reglement, zijn onherroepelijk en niet voor discussie vatbaar.
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