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REGLEMENT DORPSTOERNOOI 2022 

‘T KLAVERKEN BUGGENHOUT 

Het toernooi gaat door op de terreinen van Krachtbalclub ’t KLAVERKEN, Platteput 8B te BUGGENHOUT. De 
wedstrijden gaan door op vrijdagavond 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus.  

Inschrijvingsdatum: 
De inschrijvingen zijn geopend vanaf 1 juli 2022 en worden verwacht uiterlijk op 12 augustus 2022 d.m.v. het 
online inschrijvingsformulier. 

 
Inschrijvingsgeld: 
Het inschrijvingsgeld is bepaald op € 40 per team. Dit bedrag geldt als tussenkomst voor de                          organisatiekosten. 
Dit inschrijvingsgeld wordt onmiddellijk betaald bij inschrijving. 

 
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 geen enkele 
officiële wedstrijd hebben gespeeld in competitie of beker. 

 

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. 

Elke deelne(e)m(st)er mag tijdens het tornooi slechts bij één ploeg aantreden.  

Reeksindeling en aantal wedstrijden + wedstrijdduur: 

Het aantal ploegen wordt beperkt tot 24 per competitie. We streven naar een optimale indeling met een 
garantie op heel wat krachtbalplezier verdeeld over de 3 speeldagen. 

 
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. 
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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. 

Ploegen die 5 minuten na de aangegeven tijd niet aanwezig zijn op het terrein, krijgen een forfaitscore (0 - 10). 

Voorbereidende trainingen: 

In de weken voor het toernooi wordt door ’t Klaverken de mogelijkheid voorzien om te trainen. Meer 
info over de exacte data zal worden meegedeeld aan de verantwoordelijke van de ingeschreven 
ploegen. 

 

Spelregels: 
De spelregels van de krachtbalfederatie zijn van toepassing. Er wordt echter wel een uitzondering gemaakt voor 
de wedstrijdduur; 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). 

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


