REGLEMENT COMPETITIETOERNOOI 2022
‘T KLAVERKEN BUGGENHOUT
Het toernooi gaat door op de terreinen van Krachtbalclub ’t KLAVERKEN, Platteput 8b te BUGGENHOUT op
zaterdag 28 augustus 2021.
Inschrijvingsdatum:
De inschrijvingen zijn geopend vanaf 1 juli 2022 (18u) en worden verwacht uiterlijk op 12 augustus 2022 d.m.v.
het online inschrijvingsformulier.
Inschrijvingsgeld:
Het inschrijvingsgeld is bepaald op € 25 per team. Dit bedrag geldt als tussenkomst voor de organisatiekosten.
Dit inschrijvingsgeld wordt onmiddellijk betaald bij inschrijving.
Reeksindeling en aantal wedstrijden + wedstrijdduur:
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 8 per competitie. Zo kan er 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 in de week voor
het tornooi aan de verantwoordelijke van de ploegen bezorgd worden. We maken daarbij gebruik van de
tornooiapp Tournify.
Opmaken klassement:
De wedstrijdpunten zullen als volgt toegekend worden:
o 4 punten bij een overwinning
o 3 punten bij een gelijkspel
o 2 punten bij verlies
Bij eventuele gelijke stand in de klassering na de schiftingen, wordt eerst gekeken naar het onderling resultaat.
Is dat ook gelijk telt het beste doelpuntensaldo nadien het aantal gemaakte doelpunten. Ploegen die 5
minuten na de aangegeven tijd niet aanwezig zijn op het terrein, krijgen een forfaitscore (0 - 10).
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.
Voorgiften:
Er wordt een voorgift gegeven van 2 punten aan ploegen uit de landelijke of regionale competities tegen een
ploeg van eerste of tweede nationale bij poulewedstrijden; bij de langere plaatsings- en finalewedstrijden
wordt dit 3 punten. Bij de inschrijving zal worden gevraagd voor welke reeks het ingeschreven team zal
uitkomen. We rekenen daar op de fair-play van de teams die deelnemen.
Deelnemerslijst
In de week voor het toernooi 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.
Spelregels:
De spelregels van de krachtbalfederatie zijn van toepassing. Er wordt echter wel een uitzondering gemaakt
voor de wedstrijdduur:
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2 x 10 minuten voor de poulewedstrijden
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.
Arbitrage:
Moest het nodig zijn hopen we te kunnen rekenen op iemand van elke club die een paar wedstrijden wil leiden
tijdens het tornooi.
Discussie?
De beslissingen die de inrichters treffen, buiten de regels van dit reglement, zijn onherroepelijk en niet voor
discussie vatbaar.
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