
Wedstrijd Reglement 
Alle	wedstrijden	tijdens	het	OCI	Nitrogen	-	BFC-toernooi	vallen	onder	het	volgende	reglement	(d.d.	11-03-2014): 

1.        De wedstrijden worden georganiseerd door de toernooicommissie van handbalvereniging HV 
BFC te Beek (L.). 
  

2.         De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het Nederlands Handbal 
Verbond (N.H.V.). 
  

3.        De wedstrijden duren 2 x 12,5 minuut zonder pauze. 
  

4.        Begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal, door het wedstrijdsecretariaat, gegeven. 
Alleen voor de dames- en herenfinale op zondag kan een uitzondering worden gemaakt. 
  

5.        Op beide handbal toernooidagen dienen alle teams zich tenminste een half uur voor aanvang 
van hun eerste wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat met inlevering van een ingevuld 
wedstrijdformulier. 
  

6.        Het team dat als eerste staat vermeld in het wedstrijdprogramma wordt beschouwd als 
thuisspelende vereniging en zorgt derhalve voor de wedstrijdbal en neemt de beginworp. 
  

7.        Bij gelijke shirtkleur zorgt het team dat als tweede staat vermeld in het wedstrijdprogramma 
voor shirts met een afwijkende kleur. 
  

8.        De leeftijd van de deelnemers dient aan de hand van spelerskaart of ander 
identificatiebewijs te kunnen worden aangetoond. 
  

9.        De F-jeugd spelen indien mogelijk op een veld van 20X10 meter met klein doel, 4+1 
spelers. De E-jeugd spelen met een aangepast doel (verlaagd), 5+1 spelers. 
  

10.    Teams worden verzocht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld klaar 
te staan. 
  

11.     Indien een team niet  komt opdagen, is de wedstrijd met  5-0 verloren. De tegenstander 
krijgt 2 wedstrijdpunten en het doelsaldo toegewezen. 
  

12.    Teams die te laat op het speelveld verschijnen krijgen per 3 minuten een achterstand van 
twee doelpunten. Verschijnen na het wisselsignaal wordt beschouwd als zijnde niet opgekomen (zie 
punt 11.). 
  



13.    Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten zijn derhalve niet mogelijk. 
  

14.    Bij een diskwalificatie als gevolg van grof onsportief gedrag vindt uitsluiting voor de rest van 
het toernooi plaats. Overige diskwalificaties kunnen ook tot uitsluiting leiden maar dit is ter 
beoordeling van de toernooileiding. 
  

15.    In iedere poule wordt standaard een halve competitie gespeeld. In poules met minder dan 5 
teams kan een dubbele competitie worden gespeeld. De winnaar in een poule is het team met de 
meeste wedstrijdpunten. Is het aantal wedstrijdpunten gelijk dan beslist achtereenvolgens het 
doelsaldo (voor-tegen), Het aantal gescoorde doelpunten en het onderlinge resultaat. Is de stand 
dan nog gelijk dan moeten strafworpen, genomen door vijf verschillende spelers/speelsters, de 
beslissing brengen. Het resultaat van een eventuele extra wedstrijd tussen de nrs 1/2 van dezelfde 
poule telt mee in het eindresultaat. 
  

16.    Op zondag wordt na afloop van de poulewedstrijden gespeeld om de uiteindelijke 
toernooizege. Afhankelijk van het aantal poules en het aantal teams in de poules spelen de teams 
uit de sterkste poules direct de finale of kan deze worden bereikt via de kruisfinale. 
  

17.    Als er drie gelijkwaardige poules zijn spelen de poulewinnaars uit de poules nog een 
kruisfinale en finale om de uiteindelijke toernooizege. De vierde kruisfinalist is de beste no.2 uit de 
poules. De beste no.2 is het team dat in zijn poule de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Is het 
aantal wedstrijdpunten gelijk dan beslist achtereenvolgens het doelsaldo (voor-tegen), het aantal 
gescoorde doelpunten en het resultaat tegen de uiteindelijke poulewinnaar. 
  

18.    In poules met 4 teams spelen de teams die niet doorgaan naar de (kruis)finales een extra 
wedstrijd tegen elkaar. Bepalend voor indeling zijn de zelfde criteria als genoemd onder punt 15 en 
17. 
  

19.    Eindigt een kruisfinale in een gelijke stand dan volgen er strafworpen, zoals vermeld onder 
punt 16. Eindigt een finale in een gelijke stand dan volgt er een verlenging van 2 x 3 minuten. Is de 
stand dan nog steeds gelijk dan volgen er strafworpen, zoals vermeld onder punt 15. 
  

20.    De winnaars van finalewedstrijden ontvangen een wisseltrofee die voor het volgend toernooi 
weer ter beschikking van het BFC toernooi wordt gesteld. Het team dat de wisseltrofee drie keer 
achtereenvolgens wint hoeft deze niet meer in te leveren. 
  

21.    De prijsuitreiking vindt op zaterdag na afloop van het ochtendprogramma en na afloop van 
het middagprogramma plaats. Op zondag vindt de prijsuitreiking na afloop van de herenfinale 
plaats. 
  

22.    Wedstrijden zoals vermeld in het toernooiprogramma kunnen niet worden uitgesteld en/of 
gewijzigd zonder goedkeuring van het wedstrijdsecretariaat. 



23.				In	gevallen	waarin	dit	toernooi	reglement	niet	voorziet,	beslist	het	wedstrijdsecretariaat	c.q.	de	
toernooicommissie. 

 


