Reglement Dorpstoernooi ’t Klaverken 2017
1.

Plaats en datum:
Het toernooi gaat door op de terreinen van Krachtbalclub ’t KLAVERKEN, Platteput 8B te BUGGENHOUT.
De schiftingen gaan door
op vrijdag 25 augustus ’s avonds
op zaterdag 26 augustus ganse dag
De plaatsingen en finales
op zondag 27 augustus ganse dag

2.

Deelnemende ploegen:
De minimumleeftijd van de deelnemers is 16 jaar bij de heren en 14 jaar bij de dames.
Elke ploeg mag deelnemen met 4 effectieve en 4 wisselspe(e)l(st)ers.
Elke ploeg mag beschikken over een actieve krachtbalspe(e)l(st)er als coach, maar niet als speler. Iedere spe(e)l(st)er van elke ploeg moet minstens 1 jaar krachtbalinactief zijn, d.w.z. het
laatste seizoen niet gespeeld hebben in competitieverband.
Na de inschrijving wordt aan de verantwoordelijke een online-formulier bezorgd waarop de definitieve deelnemerslijst (max. 8 namen) moet ingevuld worden. De namen van de max. 8
spe(e)l(st)ers die in de loop van het weekend zullen deelnemen, kunnen nadien niet meer worden gewijzigd.
Elke deelne(e)m(st)er mag tijdens het tornooi slechts bij één ploeg aantreden.

3.

Reeksindeling en aantal wedstrijden + wedstrijdduur:
Er zal gestreefd worden naar een indeling in reeksen van 4 ploegen, zo zal elke ploeg 3 wedstrijden spelen van 2 x 10 minuten.
De finalewedstrijden en de plaatsingen zullen 2 x 15 minuten duren.
De wedstrijdkalender wordt opgemaakt nadat het definitieve deelnemersveld bekend is en zal 1 week voor het tornooi aan de verantwoordelijke van de ploegen bezorgd worden.

4.

Opmaken klassement:
De wedstrijdpunten zullen als volgt toegekend worden:
4 punten bij een overwinning
3 punten bij een gelijkspel
2 punten bij verlies
Bij eventuele gelijke stand in de klassering na de schiftingen, worden vrijworpen genomen.
Plaatsingswedstrijden moeten een winnaar hebben. Bij gelijke stand wordt eerst een verlenging gespeeld van 2 x 3 minuten. Indien nog steeds geen winnaar kan worden aangeduid volgen
vrijworpen.

5.

Voorbereidende trainingen:
In juli kan er getraind worden op onze terreinen aan de platteput op woensdag; de eerste twee weken van augustus kan er getraind worden elke maandag- en woensdagavond; vanaf maandag
14 augustus kan er elke werkdag geoefend worden telkens vanaf 19u30.

6.

Spelregels:
De spelregels van de krachtbalfederatie zijn van toepassing. Er wordt echter wel een uitzondering gemaakt voor de wedstrijdduur (zie punt 3); het gewicht van de bal: dames spelen met 1 kg –
heren met 3 kg; en een rugworp telt slechts voor één doelpunt i.p.v. twee (dit uit veiligheidsoverwegingen).

7.

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 uiterlijk op
22 augustus op rekeningnummer BE46 7835 3133 5836 op naam van krachtbalclub ’t Klaverken met de vermelding “inschrijvingsgeld tornooi + naam van de vereniging”.

8.

Inschrijvingsdatum:
De inschrijvingen worden verwacht uiterlijk op 18 augustus 2017 d.m.v. het online inschrijvingsformulier.

9.

Wat in geval van discussie?
De beslissingen die de inrichters treffen, buiten de regels van dit reglement, zijn onherroepelijk en niet voor discussie vatbaar.

